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Abstract 

O objetivo deste projecto corresponde a compreender as regras e práticas que 

orientavam o carregamento e transporte de escravos no tráfico que ligava Angola e a 

Guiné ao Brasil, na segunda metade do século XVII. O problema será trabalhado em 

três frentes distintas, de forma a poder construir uma imagem fiel do problema.  

O primeiro deles é o ângulo da legislação, com base em dois diplomas 

produzidos por D. Afonso VI e D. Pedro II sobre a arqueação dos navios negreiros.  

Numa segunda frente tentar-se-á perceber a forma como efetivamente o 

carregamento era feito nos portos africanos, assim como os reais problemas que o 

transporte e a arqueação acarretavam. Para tal, recorrer-se-á à exploração das caixas que 

contêm documentação produzida pelo Conselho Ultramarino sobre Angola e a Guiné. 

Finalmente, procurar-se-á conjugar a legislação e os relatos do Conselho 

Ultramarino com os manuais de navegação e roteiros de viagem produzidos na época, 

encerrando assim o triângulo de análise proposto. 
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INTRODUÇÃO 

A escravatura é uma temática bastante recorrente no universo da História, muito 

discutida e estudada em todo o mundo, quer por aqueles que sofreram os dramas da 

condição servil quer pelas nações que participaram activamente no tráfico de escravos 

negros ao longo de toda a época moderna. 

O que me proponho aqui a estudar é precisamente um dos aspectos mais 

dramáticos do tráfico de escravos- o transporte naval de pessoas, sujeitas a condições 

higiénicas tenebrosas e a uma total limitação da sua liberdade pessoal, entre as duas 

costas do Atlântico. O elevado número de indivíduos que não resistia às condições 

duríssimas da viagem e os relatos de maus tratos que chegaram até nós são aspectos 

reveladores da violência gritante que se praticava neste tráfico e que não podem deixar 

de ser examinados a fundo. 

Focando-me na segunda metade de seiscentos, defini que as grandes metas deste 

projecto corresponderiam, assim, a compreender as regras e práticas que orientavam o 

carregamento e transporte de escravos feito por portugueses no tráfico que ligava 

Angola e a Guiné ao Brasil, por um lado, e a perceber a forma como efetivamente o 

carregamento era feito nos portos africanos, assim como os reais problemas que o 

transporte acarretava, por outro. Quer isto dizer que os protagonistas desta investigação 

não são homens, mas sim os navios utilizados no tráfico, os chamados tumbeiros, por 

fazerem tombar tantas vidas na travessia do Atlântico. 

A comunicação que aqui apresento é apenas o primeiro passo desta investigação 

que levarei a cabo ao longo do mestrado em História Moderna e dos Descobrimentos 

Portugueses, que frequento na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa. 

Comecei, então, por trabalhar o transporte de escravos na segunda metade do 

século XVII pela vertente da legislação, através da qual procurei perceber em que 

consistia a arqueação dos navios negreiros, buscando obter respostas para os problemas 

de medição dos ditos navios e para a forma como quer a normas portuguesas quer as 

práticas comuns de carregamento dos escravos influenciavam a alta mortalidade 

registada durante as viagens transatlânticas. 
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OS NAVIOS NEGREIROS 

Ao revés do que acontece com o tráfico negreiro inglês, holandês e francês 

(sobretudo o britânico), o tráfico português de escravos ainda tem muitos problemas por 

conhecer e resolver, nomeadamente o do transporte atlântico dos cativos. São inúmeros 

os trabalhos que existem sobre os navios ingleses usados no tráfico, o que se deve, não 

podemos esquecer, há abundância de fontes oficiais, iconográficas e de relatos de 

viagens que existe no Reino Unido, a qual não se verifica em Portugal. A escassez de 

material de estudo é, portanto, um obstáculo que os historiadores portugueses têm de 

ultrapassar se querem conhecer melhor estes veículos que durante mais de três séculos 

atravessaram o Atlântico carregados de seres humanos. 

Mas tal não significa que não haja trabalhos de grande mérito, nos quais se 

procurou compreender a logística do trato negreiro português. Falo de Joseph Miller, 

Luís Filipe Alencastro, António Carreira, Frédéric Mauro, Arlindo Caldeira…entre 

tantos outros. Foi nos seus estudos que me baseei para dar início a esta investigação, 

retendo duas ideias estruturantes, duas linhas de pensamento que se relacionam e 

condicionam grandemente a forma como as fontes que seleccionei foram abordadas. 

A primeira delas é a de que as embarcações usadas no tráfico também eram 

usadas no transporte de bens coloniais e europeus. Sabemos que antes de carregar 

negros, os navios levavam bens europeus para a troca e depois de os descarregarem na 

América, traziam para a Europa os tão desejados produtos coloniais (madeira, açúcar e 

tabaco). Muitas vezes, nem sequer transportava apenas cativos entre África e o Brasil1. 

No entanto, num pensamento que pode parecer contraditório ao que foi dito, os 

historiadores mencionados chamam a atenção para o facto de tráfico português de 

escravos, ao contrário do praticado por ingleses, holandeses e franceses, não pode ser 

associado à ideia de comércio triangular tradicional, em que os navios partem da Europa 

carregados de produtos para serem trocados em África por escravos, os quais são depois 

levados para a América, onde se volta a trocar a carga por produtos coloniais, 

destinados aos mercados europeus. 

Filipe Alencastro diz-nos mesmo “O trato negreiro entre a América e a África 

portuguesa extravasava os parâmetros habitualmente definidos para enquadrar o 

                                                                 
1 Frédéric Mauro, Portugal, o Brasil e o Atlântico 1570-1670, (Lisboa: Estampa, 1997), 229 
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comércio colonial” 2. Efectivamente, o tráfico português rapidamente passou a ter a sua 

base no Brasil e não na metrópole, o que faz todo o sentido se pensarmos na 

funcionalidade que o escravo tinha no império português: se inicialmente o escravo 

vinha para a metrópole, a partir de finais do século XVI era o Brasil quem estava 

sedento de mão-de-obra barata e submissa. A eficácia financeira que se conseguia com a 

realização de viagens directas entre as costas brasileira e africana era enorme, 

comparada com a tradicional viagem triangular.  

No STDB encontramos provas muito concretas desta tendência portuguesa: entre 

1650 e 1700, mais de 90% das viagens realizadas (e registadas nesta base de dados) com 

navios negreiros de bandeira lusa cumpriram o trajecto Brasil-África-Brasil.  

Há que acrescentar ainda que a construção naval nesta colónia, em especial nas 

capitanias de Pernambuco, Baía e Rio de Janeiro, começou a intensificar-se, com apoio 

régio, a partir da centúria de seiscentos, de forma sustentar o tráfico, também ele em 

crescendo.3 A construção naval brasileira cresceu tanto que Joseph Miller, para o século 

XVIII, afirma que os navios de brasileiros, pela sua forma mais redonda e tamanho mais 

pequeno, passaram a ser largamente preferidos aos navios de Lisboa, considerados 

demasiados grandes para a travessia.4 

Deste modo, os navios negreiros deveriam ser preferencialmente de médio porte, 

ou seja, grandes o suficiente para carregarem muitos cativos, mas ao mesmo tempo 

satisfatoriamente pequenos para não atrasarem o embarque nos portos africanos. 

Acrescente-se as linhas esguias, para conceder rapidez à embarcação, mas também de 

forma um pouco arredondada, de forma a poderem carregar barris de rum, escravos e as 

agoadas necessárias.5 Isto significava que as categorias navais mais utilizadas no tráfico 

correspondiam aos patachos, charruas, paquetes, balandras, sumacas e briques, embora 

as fragatas, galeras, navios e naus, mais espaçosas, também tivessem um importante 

papel. 

                                                                 
2 Alencastro, Filipe. O trato dos viventes- Formação do Brasil no Atlântico Sul, séculos XVI e XVII. (São 

Paulo: Editora Schwarcz, 2000), 118 

3 Frédéric Mauro, Portugal, o Brasil e o Atlântico 1570-1670, (Lisboa: Estampa, 1997), 73-75 
4 Miller, Joseph. Way of Death: merchant capitalism and the angolan slave trade 1730-1830. (Wisconsin: 

University of Wisconsin Press, 1988), 374 
5 Miller, Joseph. Way of Death: merchant capitalism and the angolan slave trade 1730-1830. (Wisconsin: 

University of Wisconsin Press, 1988), 367 
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Além destes brilhantes investigadores que referi, pareceu-me bastante pertinente 

olhar para os trabalhos desenvolvimentos por arqueólogos marítimos, uma vez que a 

forma diferenciada como abordam o problema pode dar novas luzes ao historiador que 

se interesse pelo estudo desta tipologia naval. Olhando, por exemplo, para o trabalho 

desenvolvido por Jane Webster6, percebemos que, também na arqueologia, o panorama 

não é muito satisfatório para quem queria encontrar uma base sólida onde assentar o seu 

trabalho sobre este tipo de embarcações. 

Este cenário pode ser justificado com o facto de nenhum navio do século XVII 

ao IX sobrevivente hoje em dia corresponder a um navio negreiro. Além disso, muito 

poucos naufrágios de negreiros foram até agora identificados, sendo que apenas dois 

(Henrietta Marie e Fredensborg) foram alvo de investigação de campo profunda.  

Contudo, não deveria ser assim tão complicado encontrar navios negreiros, uma 

vez que há registo de 825 naufrágios de navios usados no tráfico de escravos no Slave 

Trade Database7, sendo que 183 desses naufrágios ocorreram depois do embarque, ou 

seja, com escravos a bordo. Tal significaria que, à partida, os investigadores teriam 

material suficiente para localizar potenciais locais de depósito de navios negreiros. Jane 

Webster diz mesmo “Known slavers can be found if we want to find them.”8 

A pergunta impõe-se: então por que razão há tão poucos naufrágios de 

navios negreiros localizados? A arqueóloga esclarece. 

Começa por se apoiar num argumento também defendido por Frédéric Mauro9- 

um navio nunca é unicamente um navio negreiro. Quer isto dizer que, salvo em raras 

excepções, nenhum navio era fabricado com o propósito exclusivo de traficar seres 

humanos, tornando-se portanto difícil distinguir navios negreiros de outros navios 

mercantes. Ainda assim, Webster chama a atenção para alguns sinais de alerta, que 

podem ajudar o arqueólogo que busque navios envolvidos no tráfico. São eles as grades 

abertas, em vez de escotilhas fechadas, e os espaços largos entre a cobertura e a segunda 

coberta, onde as cobertas de escravos se introduziam. Deve-se também atender ao tipo 

de material que se possa encontrar num naufrágio deste tipo de embarcação, 

                                                                 
6 Jane Webster, Slave ships and maritime archaeology: an overview, International Journal of Historical 

Archaeology 12, nº1, 2008 
7 http://www.slavevoyages.org/  
8 Jane Webster, Slave ships and maritime archaeology: an overview, International Journal of Historical 

Archaeology 12, nº1, 2008, p. 16 
9 Frédéric Mauro, Portugal, o Brasil e o Atlântico 1570-1670, (Lisboa: Estampa, 1997), 229 

http://www.slavevoyages.org/
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nomeadamente grandes quantidades de barris de água, grilhões e algemas, e presas de 

elefante (marfim), elementos indicadores de uma carga humana ou de que o navio 

esteve em África a fazer comércio. 

A arqueóloga da Universidade de Newcastle descreve ainda outras alterações 

que se faziam nos navios quando se transportava cativos, mas todas de carácter 

temporário, com a agravante de estas estruturas muito dificilmente sobreviveriam à 

acção do mar: 

 A “casa”- abrigo de madeira erguido na coberta principal como espaço 

temporário de guarida para os escravos até à partida de África. Esta estrutura tinha o 

mesmo comprimento que o navio e estava coberta por esteiras ou por um toldo de lona. 

Eram destruídas antes da partida. 

 As cobertas de escravos: eram cobertas parciais inseridas no espaço por 

baixo da coberta principal e por cima da segunda coberta. Era aqui que se acumulavam 

os cativos durante a viagem. Para os navios ingleses do século XVIII existiria uma 

média de 46/56 cm2 por pessoa, segundo Charles Garland e Herbert Klein10. 

 Barricados- Divisão de madeira inserida ao longo do tombadilho 

superior, que servia para controlar os escravos quando estes subiam à coberta principal. 

O testemunho de Alexander Falconbridge, médico a bordo de um navio negreiro inglês 

do século XVIII, diz: o barricado tinha 2m de altura e era feito para se projectar quase 

0,5m sobre o lado do navio. Havia uma porta, na qual era colocado um vigilante quando 

os negros eram trazidos para cima, de forma a vigiar a separação dos dois sexos. No 

caso de haver uma revolta dos cativos, os marinheiros protegiam-se com o barricado e, 

pelos pequenos buracos onde eram fixados bacamartes e às vezes um canhão, 

disparavam sobre os revoltosos. 

 

 

 

 

                                                                 
10 Charles Garlanda e Herbert Klein, “Allotment of space for slaves aboard 18th century british slave 

ships”, The William and Mary Quarterly, vol. 42, nº 2. (Omohundro: Omohundro Institute of Early 

American History and Culture, 1985), 238-248 
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Arqueação 

Arquear um navio, diz-nos o Dicionário de linguagem de Marinha antiga e 

actual11, consistia em calcular o número de tonéis que ele podia comportar, quando 

convenientemente arrumados em determinados espaços. Quer isto dizer que se tratava 

da “medição do volume interno dos espaços permanentemente fechados do navio, como 

base para a sua utilização comercial e, em especial, para a aplicação de direitos”12. 

 Este processo matemático de execução bastante complexa era de extrema 

importância para a indústria de construção naval, assim como para o carregamento de 

mercadorias nos diferentes portos comerciais espalhados por todo o mundo. A sua 

complexidade deve-se, sobretudo, ao facto de não haver medidas de referência 

padronizadas até ao século XIX.13 

 No século XVII, a “arqueação dos navios era calculada de forma empírica”, 

sendo o arqueio feito com recurso a arcos de tonel e pipa, instrumentos algo imprecisos 

e muito irregulares, como comprovam os frequentes resultados contraditórios que 

diferentes pessoas obtinham para o mesmo navio.14 A sua irregularidade não era só 

científica, mas também espacial, ou seja, quer os instrumentos quer as 

técnicas/procedimentos de medição variavam muito de porto para porto.  

Todavia, à medida que a centúria de seiscentos ia avançando, o uso de fórmulas 

parece ter substituído progressivamente a prática da arqueação com arcos, fórmulas 

essas que eram utilizadas de acordo com a natureza das cargas transportadas e as rotas 

percorridas.15 Deste modo, a pergunta impõe-se: quais eram então as fórmulas 

vulgarmente usadas pelos portugueses para os navios comerciais? Havia fórmulas 

especiais para os navios negreiros? 

Filipe Vieira de Castro apresenta-nos parte da resposta à primeira questão 

colocada, ao explicitar as medidas base da arquitectura naval portuguesa. Ficamos, 

assim, a saber que medida principal era o rumo (154 cm), que equivalia a duas goas 

                                                                 
11 Humberto Leitão e Vicente Lopes, Dicionário de linguagem de Marinha antiga e actual (Lisboa: 

Centro de Estudos Históricos Ultramarinos 1974), 58 
12 António Marques Esparteiro, Dicionário Ilustrado de Marinha (Lisboa: Clássica, 2001), 543 

13 Francisco Contente Domingues, Os navios da expansão: o livro da fábrica das naus de Fernando 

Oliveira dos séculos XVI e XVII. (Tese de Doutoramento em História dos Descobrimentos e da Expansão 

Portuguesa, Universidade de Lisboa, 2000), 535  
14 Idem, 536 
15 Idem, 43 
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(77cm cada), que, por sua vez, se dividiam em palmos de goa (25,67cm cada) de 7 

polegadas (cada 3,67cm) ou 14 dedos (1,83cm).16 O rumo equivalia ainda à altura 

máxima de um tonel, chamado de talha, cujo diâmetro máximo, ou párea, era 4 palmos 

de goa (102,67cm).17 

Tonel ou tonelada, termos idênticos de uso indiferenciado, diz-nos Leonor Freire 

Costa, “traduzem uma medida de capacidade volumétrica, base de um cálculo que 

aferia o volume dos espaços fechados do navio”18 Ora uma tonelada de arqueação 

equivalia a 2,832 m3, sendo um metro cúbico correspondente a 0,353 toneladas de 

registo/arqueação.19 

Mas então que fórmulas se empregavam no cálculo da arqueação dos navios 

mercantes em Portugal e seus domínios? O que se verificou é que não existia uma 

fórmula portuguesa para executar este processo, sendo as mais próximas aquelas que os 

vizinhos espanhóis foram desenvolvendo ao longo do século XVII. Filipe Vieira de 

Castro fala-nos, apenas no período compreendido entre 1607 e até 1618, em quatro 

ordenanças que introduziam mudanças no processo de arqueação dos navios 

mercantes.20 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
16 Francisco Contente Domingues, Os navios da expansão: o livro da fábrica das naus de Fernando 

Oliveira dos séculos XVI e XVII. (Tese de Doutoramento em História dos Descobrimentos e da Expansão 

Portuguesa, Universidade de Lisboa, 2000), 36-37 
17 Idem, 533 
18 Leonor Freire Costa, Naus e Galeões na ribeira de Lisboa: a construção naval no século XV para a 

rota do Cabo. (Cascais: Patrimonia, 1997), 67 
19 António Marques Esparteiro, Dicionário Ilustrado de Marinha (Lisboa: Clássica, 2001), 542 
20 1607, 1613, 1613 e 1618. Francisco Contente Domingues, História da Marinha Portuguesa: Navio, 

marinheiros e arte de navegar 1500-1668. (Lisboa: Academia da Marinha, 2012), 36-37 
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A legislação 

Em 1684, é criada em Portugal aquela que é a primeira lei a nível mundial cuja 

finalidade era regular o transporte de escravos, uma vez que a mortalidade a bordo dos 

navios negreiros era mais alta do que em qualquer outro tipo de viagem de longa-

distância.21  

D. Pedro II fora informado de que os carregadores e mestres de navios negreiros 

operavam com muita violência o tráfico de escravos de Angola para o Brasil, levando os 

cativos “tão apertados e unidos uns com os outros, que não somente lhes falta o 

desafogo necessário para a vida, cuja conservação é commua e natural para todos, ou 

sejam livres ou escravos: mas do aperto com que vêm sucede mal-tratarem-se de 

maneira que, morrendo muitos, chegam impiamente lastimosos os que ficam vivos.”22 

Tendo mandado consultar “pessoas de toda a satisfação, doutas, práticas e 

inteligentes nella” 23 e querendo resolver esta situação tão gravosa ao reino, uma vez 

que também se verificava em Cabo Verde, São Tomé e demais conquistas, o monarca 

decide então promulgar o regimento sobre o despacho dos negros cativos de Angola, 

que ficou conhecido como o “regimento das arqueações”, porque a partir dele passou a 

dar-se importância à relação entre arqueação e carga do navio. 

A ideia base era racionalizar a logística do tráfico, de forma que não se 

carregassem mais navios negreiros sem que antes se fizesse a arqueação das toneladas 

que cada um podia levar, incluindo os agasalhos, água e mantimentos necessários à 

sobrevivência de todos os cativos e tripulação que transportavam, da seguinte forma:  

I- Definindo concretamente quem é que faz a arqueação:  

Todos os navios saídos de Lisboa destinados ao tráfico negreiro tinham de ser 

arqueados pelos ministros, oficiais e demais pessoas que fossem declaradas num decreto 

ao CU. No Porto seria o superintendente da Ribeira do Douro ou o Juiz da Alfandega, 

ána falta do primeiro, a fazer a arqueação. Estes podiam nomear 1 a 2 pessoas que 

                                                                 
21 Herbert Klein, Stanley Engerman, Robin Haines e Ralph Schlomowitz, “Transoceanic Mortality: The 

Slave Trade in Comparative Perspective”. The William and Mary Quarterly Third Series 58, nº 1 

(Williamsburg: Omohundro Institute of Early American History and Culture, 2001), 114 
22 Lei de 18 de Março de 1684, pub. por SILVA, José Justino de Andrade e- Collecção Chronologica da 

Legislação Portuguesa 1683-1700, fl. 49-52. Lisboa: Imprensa de J. J. A. Silva, 1859. 
23 Lei de 18 de Março de 1684, pub. por SILVA, José Justino de Andrade e- Collecção Chronologica da 

Legislação Portuguesa 1683-1700, fl. 49-52. Lisboa: Imprensa de J. J. A. Silva, 1859, fl.9 
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fossem “zelosas e tenham sciencia e pratica desta matéria"24. Nos restantes portos do 

reino seriam pessoas de cargos semelhantes aos referidos que fariam a arqueação.  

Os navios que fossem do Brasil ou do Maranhão para os ditos portos das 

conquistas seriam arqueados na Baía pelo provedor da Fazenda e procurador dela, com 

o auxílio do patrão-mor e mestres da Ribeira.  

Os navios que saíssem dos portos africanos para outro estados ou para o reino 

deviam ser arqueados pelos ministros e oficiais, mesmo que já tivessem sido arqueados 

no porto de origem. A nova arqueação não poderia nunca ser superior à anterior e se 

fosse menor deveria ser respeitada.  

II- Determinando as medidas com que os arqueadores teriam de trabalhar, para 

garantir que os navios não carregavam em excesso:  

Devia medir-se a tonelagem de todas as embarcações pelo chão, pelas cobertas e 

entre-portas (se houvesse), pelo convés, câmaras, camarotes e tombadilhos. Quer isto 

dizer que a fórmula acima enunciada não se poderia utilizar, pois tal significaria que só 

se arqueava o fundo do navio e a coberta sobre o porão.25 

Se estivéssemos perante um navio de coberta, só podiam ser carregadas sete 

cabeças por cada duas toneladas na coberta com portinholas e cinco cabeças por cada 

duas toneladas na coberta sem portinholas. Nas partes superiores dos navios caberiam 

cinco cabeças miúdas por cada tonelada. Não se podia nunca carregar mais escravos do 

que a capacidade do navio. A medição das toneladas fazia-se por arcos de ferro 

marcados, que o CU faria chegar a todos os portos do reino e conquistas, para que 

ninguém pudesse alegar ignorância desta disposição. 

Apesar de serem indicado o número de indivíduos que se podia carregar por 

cada tonelada, continua a não ser indicada a fórmula de medição dessas mesmas 

toneladas. Mesmo quando se dispõe de dados sobre a tonelagem de uma embarcação, a 

unidade da tonelada, como já aludi, não pode ser considerada universal pela sua 

frequente variação de porto para porto, o que dificulta ainda mais a compreensão deste 

processo. 

Todavia, Arlindo Caldeira afirma que “os armadores do século XVII passaram a 

utilizar uma fórmula de conversão, em que cada tonelada correspondia sensivelmente a 

                                                                 
24 Lei de 18 de Março de 1684, pub. por SILVA, José Justino de Andrade e- Collecção Chronologica da 

Legislação Portuguesa 1683-1700, fl. 49-52. Lisboa: Imprensa de J. J. A. Silva, 1859. 
25 Humberto Leitão e Vicente Lopes, Dicionário de linguagem de Marinha antiga e actual (Lisboa: 

Centro de Estudos Históricos Ultramarinos 1974), 58 
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três adultos, o que fazia com que a tonelagem fosse traduzida imediatamente em 

número de escravos.”26 Não indica é quais as fontes que lhe permitiram chegar a esta 

conclusão, que a ser verificada simplificaria em muito este exercício.  

Para que a relação tonelagem-número de escravos ficasse totalmente esclarecida, 

seria preciso calcular a tonelagem de um navio por partes, uma vez que a lei define 

diferentes valores para as cobertas dos navios, com e sem portinholas, e para as partes 

superiores dos navios, falando também em valores distintos para adultos e crianças. Se 

apenas dispusermos do valor total da tonelagem de um navio, por exemplo 80 

toneladas27, ficamos a saber apenas uma estimativa do número de escravos que a 

embarcação podia transportar, neste caso entre 300 a 400 indivíduos.  

Seria preciso estudar navio a navio, verificando as suas medidas e calculando a 

sua tonelagem por partes para conseguir obter valores fiéis, que permitissem depois 

comparar os portes legais com aqueles que efectivamente se carregavam nos portos 

portugueses e dos seus domínios.  

III- Indicando quais os cuidados a ter com a certificação e fiscalização das 

arqueações:  

Depois de feita a arqueação o escrivão da Provedoria deveria registá-la e todas 

as pessoas aí nomeadas deveriam assinar. Do mesmo livro, o escrivão deveria passar 

uma certidão a cada um dos mestres/capitães/mandadores dos ditos navios, de modo a 

que as pudessem mostrar nos portos para onde fossem ou numa eventual segunda 

arqueação. Mal os navios chegassem aos portos, os provedores da Fazenda ou outras 

personalidades competentes deveriam visitá-los e verificar se a carga que traziam 

correspondia à certidão do porto de saída. Se algo não estivesse em conformidade com a 

lei, os mestres e capitães teriam de ser chamados á justiça. Caso houvesse 

incumprimentos, as provas deviam ser enviadas ao CU e os presos também.  

Esta preocupação em burocratizar o tráfico, exigindo sempre a apresentação de 

prova documental nos portos de saída e chegada, tinha, além da atenção ao problema da 

mortalidade, o objectivo muito claro de garantir uma correcta cobrança dos direitos de 

escravos. Desde de 1684, quando foi instituída uma nova taxa sobre cada cabeça de 
                                                                 
26 Caldeira, Arlindo. Escravos e traficantes no Império português- O comércio negreiro português no 

Atlântico durante os Séculos XV a XIX. (Lisboa: A Esfera dos Livros, 2013), 118 
27 Os navios negreiros, no século XVII, eram quase todos de pequena dimensão, rondando as cem 

toneladas e podendo ter bastante menos. Idem, 117 
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escravo, para ajudar a pagar o dote de D. Catarina, noiva de Carlos II de Inglaterra, 

pagava-se 300 reis por peça de índia28 e 150 reis por cada cria de pé29 até quatro palmos 

de altura, num sistema que deveria estar em vigor apenas até 1680, mas que acabou por 

permanecer pele menos até 1688.30 

A questão do transporte dos escravos, diz-nos Arlindo Caldeira31, foi sendo alvo 

de fortes críticas ao longo do século XVII, sobretudo em relação ao número muito 

elevado de mortos que resultavam das violentas viagens dentro de superlotados navios 

negreiros. 

Em Portugal, os monarcas mostraram-se atentos aos problemas que acarretavam 

estas viagens, quer a nível do prejuízo económico das taxas de mortalidade, quer face às 

questões éticas e humanas que tal tratamento levantava. 

Desde 1657 que chegavam notícias de Angola sobre este problema. Numa carta 

dirigida ao rei, o governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa 

escrevia- “Me pareceo, per carta particular devia manifestar a V. Majestade ruym 

forma em que correm os despachos dos escravos que se embarcam para fora, que he o 

lucro que a fazenda real tem para as despezas dos prezidios.”32, demonstrando uma 

clara preocupação com as perdas financeiras que este processo significava.  

Em 1664, uma queixa feita por um grupo de carregadores em nome dos 

moradores do reino de Angola em relação ao aumento preocupante do número de 

escravos por navio que saía de Luanda chega ao Conselho Ultramarino.33 Denunciam 

ainda que não há uma vistoria séria e competente dos mantimentos disponíveis a bordo, 

e que o número de mortes por viagem estava a aumentar. Pedem também ao CU que os 

autorize a nomear um homem da sua confiança para verificar as condições dos navios 

negreiros antes da partida. O pedido é recusado pela instituição, mas é emitida a ordem 

                                                                 
28 Peça de índia = escravo jovem, alto, robusto e sem defeitos físicos, geralmente com 1,75m de altura. In 

Carreira, António. Notas sobre o tráfico português de escravos. (Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1983), 84  
29 Cria de pé = crianças escravas que já conseguiam andar. In CARREIRA, António; 1983; pp. 85 
30 Carreira, António. Notas sobre o tráfico português de escravos. (Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais 

e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1983), 72-76 

31 Caldeira, Arlindo. Escravos e traficantes no Império português- O comércio negreiro português no 

Atlântico durante os Séculos XV a XIX. (Lisboa: A Esfera dos Livros, 2013), 42 
32 AHU_CU_001, Cx. 6, Doc. 686 (22 de Janeiro de 1657) 
33 AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 16, fl. 127v 
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aos provedores do reino de Angola para garantirem que nenhum navio sai de Luanda 

sem levar para cada cem escravos vinte e cinco pipas de água. 34  

Estas queixas chegam ao rei Afonso VI, que em Setembro do mesmo ano 

promulga uma provisão35, na qual determina que o governador de Angola e o Provedor 

da Fazenda do mesmo reino tivessem especial cuidado e vigilância no despacho dos 

navios negreiros, de modo a que nenhum saísse do porto sem levar, para 100 peças, 25 

pipas de água bem acondicionada, e que nenhum saísse com mais escravos do que tinha 

capacidade. Assim, os escravos poderiam viajar "à sua vontade" e o número de mortes 

seria muito menor.  

Todavia, não especifica as regras de transporte, algo que só vai ser feito com o seu 

irmão e sucessor, D. Pedro II, na lei das arqueações, que acabámos de analisar  

No acto normativo de 1684 são também apontados os cuidados a ter com os 

cativos a durante a viagem, no sentido de minimizar os efeitos negativos das condições 

em que estes viajavam até ao Novo Mundo ou até à Europa. A nível da alimentação, 

ficamos a saber que nos navios tinham de seguir mantimentos suficientes para dar de 

comer aos negros 3 vezes ao dia e água que chegasse para dar a cada um uma canada 

por dia. 

Neste sentido, devia arquear-se também os porões, fazendo uma estimativa dos 

mantimentos e água que são necessários, sabendo que de Angola a Pernambuco levava 

35 dias, até à Baía levava 40 dias e até ao Rio de Janeiro 50 dias. São outros cálculos 

que ainda estão por fazer, pois poderia haver casos em que um navio tinha capacidade 

para levar 200 escravos, por exemplo, mas os seus porões não tinham capacidade para 

levar mantimentos e água necessários para esse número de cativos.  

A preocupação com a água que era levada nos tumbeiros não terminou com este 

acto normativo. Passados dez anos, na correspondência entre o Conselho Ultramarino e 

o governador de Angola, Henrique Jacques de Magalhães, é visível o especial cuidado 

que se pede com a qualidade da água que é fornecida aos escravos que saem de Angola 

durante a travessia, uma vez que se considerava que “a agoa que se faz nas cazinhas da 

                                                                 
34 Caldeira, Arlindo. Escravos e traficantes no Império português- O comércio negreiro português no 

Atlântico durante os Séculos XV a XIX. (Lisboa: A Esfera dos Livros, 2013), 121-126 
35 Alvará de 23 de Setembro de 1664, pub. por: SILVA, José Justino de Andrade e- Collecção 

Chronologica da Legislação Portugueza, 2º série, Livro 1641-1683, fl. 297. Lisboa: Imprensa de F. X. de 

Souza, 1857 
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ilha he mays prejudicial para as agoadas que vam nas embarcações, por terem sempre 

mistura da salgada”. Manda-se, então, se pusesse “grande cuidado em as agoadas que 

se fizessem para os navios e mais embarcações que daquele reyno (Angola) levarem 

carga de negros” e que estas “fossem feitas no rio Bengo, como antiguamente se 

fazia.”36 

Além disso, os escravos que adoecessem deveriam ser levados para um lugar à 

parte no navio, onde se pudesse aplicar os remédios necessários, sendo sempre tratados 

com toda "a caridade e amor de próximos", sendo assistidos por um capelão, se fossem 

moribundos.  

Este regimento representa um enorme avanço no respeito pela integridade física 

dos africanos escravizados e pela humanização do tráfico. Apesar das notícias positivas 

que chegam ao Conselho Ultramarino em finais de 1695- “isto se praticava hoy em 

todas as embarcações que dali sahia”…37-, obviamente o diploma não terá conseguido 

acabar com a mortalidade a bordo dos navios negreiros e próprio rei D. Pedro II tinha 

consciência disso, como demonstram as 2000 missas anuais que o soberano mandava 

rezar pela alma dos escravos falecidos, o que não deixa de ser um facto bastante 

curioso.38 

Na sua obra conjunta, João Medina e Isabel Castro Henriques afirmam, baseados 

no testemunho de Elias Alexandre da Silva Correa, que “os navios negreiros eram 

preparados para não respeitar as regras de 1684, o que alterava as condições do 

espaço, assim como o regime de vida. No plano do espaço, os responsáveis eliminavam 

tudo, incluindo o indispensável à vida e ao uso marítimo (…). Nestas condições a 

viagem é brutal, tanto para os passageiros, como sobretudo para os escravos”39. 

 

 

 

 

                                                                 
36 AHU_CU_001, Cx. 16, Doc. 1789 
37 AHU_CU_001, Cx. 16, Doc. 1810 
38 Caldeira, Arlindo. Escravos e traficantes no Império português- O comércio negreiro português no 

Atlântico durante os Séculos XV a XIX. (Lisboa: A Esfera dos Livros, 2013), 126 
39 Medina, João e Henriques, Isabel Castro. A Rota dos escravos: Angola e a rede do comércio negreiro. 

(Lisboa: CEGIA, 1996), 177 
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A mortalidade 

A respeito da elevada mortalidade a bordo e da sua relação com o excesso de 

indivíduos transportados, Joseph Miller coloca uma questão pertinente: será que os 

mercadores negreiros carregavam os seus navios com um número tão absurdo de 

escravos, fazendo aumentar o número de mortos a bordo, a tal ponto de se prejudicarem 

a si próprios financeiramente?40 

Jacob Gorender defende que, embora nenhum mercador visse como algo positivo 

perder uma parte da sua mercadoria, o interesse financeiro sempre falou mais alto. Por 

exemplo, se um navio que levasse em plena segurança cem escravos, correspondendo a 

0% de perdas (excluindo possíveis acidentes naturais), fosse sobrecarregado com mais 

cem escravos, ficando superlotado, e tal levasse a uma perda de 10%, o lucro seria 

bastante maior no segundo caso do que no primeiro, ainda que eticamente condenável.41 

Por sua vez, o grupo de investigadores composto por Herbert Klein, Stanley 

Engerman, Robin Haines e Ralph Shlomowitz42, apresenta uma visão bem diferente 

sobre o problema da mortalidade dos escravos negros, argumentando que além do 

tratamento a bordo e da superlotação dos navios, muitos outros factores têm de ser 

considerados neste problema. Referem que a viagem era apenas uma parte do 

movimento que se fazia deste a captura do escravo à sua integração numa plantação 

americana. As variações das condições naturais, políticas e económicas, juntamente 

com o extenso período de espera nos portos africanos pelo embarque para o Novo 

Mundo, tinham um enorme impacto na mortalidade a bordo, uma vez que durante a 

viagem podiam simplesmente agravar-se doenças ou outros problemas físicos, cuja 

origem está nos momentos que antecedem o transporte transatlântico em si.43 

                                                                 
40 Miller, Joseph. Way of Death: merchant capitalism and the angolan slave trade 1730-1830. 

(Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1988), 387 
41 Gorender, Jacob. O Escravismo colonial. (São Paulo: Editora Ática, 1980), 129-134 

42 Klein, Herbert, Engerman, Stanley L., Haines, Robin, e Shlomowitz, Ralph. Transoceanic Mortality: 

The Slave Trade in Comparative Perspective. In The William and Mary Quarterly Third Series, Vol. 58, 

No. 1, (Williamsburg: Omohundro Institute of Early American History and Culture, 2001), 93-118 

43 Klein, Herbert, Engerman, Stanley L., Haines, Robin, e Shlomowitz, Ralph. Transoceanic Mortality: 

The Slave Trade in Comparative Perspective. In The William and Mary Quarterly Third Series, Vol. 58, 

No. 1, (Williamsburg: Omohundro Institute of Early American History and Culture, 2001), 96-97 
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«Despite the long and continuing debate on tight packing versus loose packing of 

slaves, which refers to the range of slaves carried per ton or per unit of shipsize, 

“tighter” packing seems to have little impact on mortality»44, diz o grupo de 

historiadores. Também o número de dias que tomava cada viagem (à excepção daquelas 

que sofriam acidentes naturais ou a ataques piratas) tinha um efeito reduzido nas taxas 

de mortalidade, embora aqui tenha de ser considerado o factor da fraca alimentação 

fornecida aos cativos, já que o volume de alimentos carregado era muitas vezes, e de 

forma deliberada, insuficiente para todos os negros que se transportava. Provam-no ao 

apresentar uma tabela, com base nos registos do De Bois Institute Database, com as 

taxas de mortalidade (TM) mensais por duração das viagens. Pode ver-se, para o 

período 1676-1700, como cinco viagens registadas com duração entre os 16 e os 19 dias 

apresentam uma TM de 93,1 ou outras dez com duração de 30 a 39 dias uma TM de 

111,6, enquanto uma viagem de 70 a 79 dias já tem uma TM bem mais baixa, de 67,9.45 

Mostram ainda uma outra tabela com valores para as taxas de perda de escravos 

por país traficante, colocando os portugueses, para o intervalo temporal de 1597 a 1700, 

acima da média europeia de perdas, com percentagens à volta dos 26% em cerca de 66 

viagens registadas.46 

 

 

 

 

                                                                 
44 Klein, Herbert, Engerman, Stanley L., Haines, Robin, e Shlomowitz, Ralph. Transoceanic Mortality: 

The Slave Trade in Comparative Perspective. In The William and Mary Quarterly Third Series, Vol. 58, 

No. 1, (Williamsburg: Omohundro Institute of Early American History and Culture, 2001), 103 

45 Klein, Herbert, Engerman, Stanley L., Haines, Robin, e Shlomowitz, Ralph. Transoceanic Mortality: 

The Slave Trade in Comparative Perspective. In The William and Mary Quarterly Third Series, Vol. 58, 

No. 1, (Williamsburg: Omohundro Institute of Early American History and Culture, 2001), 113 

46 Klein, Herbert, Engerman, Stanley L., Haines, Robin, e Shlomowitz, Ralph. Transoceanic Mortality: 

The Slave Trade in Comparative Perspective. In The William and Mary Quarterly Third Series, Vol. 58, 

No. 1, (Williamsburg: Omohundro Institute of Early American History and Culture, 2001), 114 
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Resultados preliminares 

 Foi com base neste quadro teórico que iniciei análise dos dados que o Slave 

Trade Database (STDB) fornece acerca das viagens de navios negreiros de bandeira 

portuguesa, elaborando uma tabela síntese de todas as viagens que ocorreram entre 1650 

e 1700. 

 Os dois grandes objectivos aqui são, por um lado, tentar perceber até que ponto 

as informações facultadas por esta base de dados são pertinentes, uma vez que os 

números apresentados no que concerne à quantidade de cativos e desembarcados 

parecem ser padronizados e não correspondentes da realidade praticada. Por outro lado, 

aproveitar os nomes de navios que são indicados, assim como as diferentes tipologias 

navais que aparecem, para tentar, em arquivo, procurar informações concretas sobre as 

características físicas dos tumbeiros.  

 Foram oito os tipos de navio identificados na tabela que elaborei com dados do 

STDB (nau, caravela, galeão, patacho, fragata, corveta, charrua e sumaca). Procurei 

perceber qual a capacidade de carga de cada uma delas, pois conhecer as suas 

características específicas poderia ajudar-me a ter uma ideia sobre as dimensões de 

alguns dos navios que estou a trabalhar.  

 Nau: Frédéric Mauro diz-nos que se trata do mais antigo navio à vela e que no 

século XVI já teria uma capacidade entre 500 a 1000 toneladas.47 Segundo a lei 

de 1684, corresponderia a carregar entre 1750 e 3500 escravos. 

 Caravela: “É mais pequeno, mais leve e mais rápido”. A sua tonelagem estaria 

entre as 50 e as 100 toneladas, que vão aumentado ao longo da centúria de 

seiscentos, mas sem nunca ultrapassar as 200t. 48 Seria possível transportar entre 

175 e 350 cativos. 

 Galeão: Até meados do século XVI, é menor do que a nau, contando no máximo 

com 500 toneladas49, o que corresponderia a 1750 escravos. A partir deste 

                                                                 
47 Mauro, Frédéric. Portugal, o Brasil e o Atlântico 1570-1670. (Lisboa: Estampa, 1997), 64 
48 Mauro, Frédéric. Portugal, o Brasil e o Atlântico 1570-1670. (Lisboa: Estampa, 1997), 64 
49 Mauro, Frédéric. Portugal, o Brasil e o Atlântico 1570-1670. (Lisboa: Estampa, 1997), 65 
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período, vai sendo substituído progressivamente pela fragata, mais rápido e 

baixo.50
 

 Patacho. É uma embarcação semelhante à caravela redonda, pela forma, mas de 

menor dimensão. Tinha geralmente “100 tonéis de arqueação, com onze rumos 

de quilha (…) e duas cobertas”51, o que permitiria transportar cerca de 350 

escravos.  

 Fragata: “É um navio de médio porte, com duas cobertas onde montava a 

artilharia, em suma, um típico navio de segunda linha do século XVIII feito para 

missões de apoio”. Teria cerca de uma centena de toneladas,52 correspondendo a 

uma carga de 350 cativos. 

 Corveta: Tratava-se de um navio mercante de tamanho médio, com capacidade 

para transportar 24 a 30 peças de artilharia. Era largo o suficiente para realizar 

rotas de rapidez moderada, podendo transportar entre os 300 e os 400 cativos, 

ma vez que a sua tonelagem habitual se compreendia entre as 120 e as 160 

toneladas.53 

Sobre a sumaca e a charrua não se apresentam dados de tonelagem, pois a 

bibliografia apenas se refere a eles como pequenos navios de transporte.  

 O trabalho em arquivo ainda está longe de ter dado frutos. Poucas informações 

sobre os contingentes de escravos transportados ou as características físicas dos navios 

foram encontradas. 

 Com informações relativas ao número de cabeças transportadas, já foram 

localizados alguns documentos e outros tantos estão ainda em fase de tratamento. Veja-

se a carta do governador de Angola, Luís Martins de Sousa, ao rei alertando para as 

irregularidades com que se despachavam escravos para fora daquele reino, dando conta 

que os navios iam sobrelotados porque os feitores do contrato carregavam peças acima 

da arqueação. O governador queixa-se que “arqueando-se por minha ordem a nao que 

                                                                 
50 Castro, Filipe. Navios de Vela. In Domingues, Francisco Contente (coord.), História da Marinha 

Portuguesa: Navio, marinheiros e arte de navegar 1500-1668. (Lisboa: Academia da Marinha, 2012), 67 
51 Domingues, Francisco Contente. Os Navios do mar oceano: teoria e empiria na construção naval dos 

séculos XVI e XVII. (Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa, 2004), 266 
52 Domingues, Francisco Contente. Os Navios do mar oceano: teoria e empiria na construção naval dos 

séculos XVI e XVII. (Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa, 2004), 284 
53 Miller, Joseph. Way of Death: merchant capitalism and the angolan slave trade 1730-1830. 

(Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1988), 373 
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foy para o Rio da pratta, em mil cabeças de escravos, como faço em todos os mais que 

partem para o Brazil por ivitar a mortandade que há nas armaçois por hirem 

sobrecarregados: constou que levando a dita nao setenta cabeças alem das mil se forão 

embarcar muitas mais escondidamente depois de hir a vela por ordem dos feittores do 

contrato”. 54 

O navio que estava em causa era “a nau nossa senhora do popolo de que era 

mestre e armador Mateus Domingues que partiu para o rio da prata deste porto aos 

três dias do mês de fevereiro de seis centos e sinquoenta e seis”, na qual foram 

despachadas “mil e setenta e nove cabesas a quais se embarquarão e despacharão co a 

agoada e todos os conformes”. 55 

No STDB as indicações que surgem sobre esta viagem56 são um pouco 

diferentes, embora a base documental que as suporta seja a mesma que é utilizada aqui. 

Na base de dados ficamos a saber que a nau se chamava Nossa Senhora do Popolo e 

Santo António, que os seus mestres eram Martins Domingues, Benito de Almeida e 

Fernando de la Rua Aguero e que foram embarcados 20 escravos, tendo sobrevivido 16. 

Poderíamos estar perante um navio diferente, mas tanto a cronologia como o percurso 

efectuado coincidem com os dados da documentação, ainda que o número de escravos 

seja tão diferente. 

Um outro caso referido na documentação analisada é o de um patacho inglês que 

se dirigia a Buenos Aires carregado de escravos, mas que foi impedido de se aproximar 

dessa parte da costa americana por causa de uma tempestade. Estando a embarcação 

bastante danificada, o seu capitão, Duarte de Ibal, pede auxílio no Rio de Janeiro, para 

que pudesse reparar os danos de uma viagem de mais de quatro meses. Sobre a carga 

humana que transportava, sabe-se que “a maior parte lhe morreo na viagem ficando-se 

centro e trinta e sinquo”.57 Não foi encontrada correspondência desta viagem no STDB. 

As restantes referências encontradas são menos complexas do que as duas 

primeiras, mas ainda assim muito informativas em relação à capacidade dos navios 

negreiros. Por exemplo, em 1685 refere-se a compra, pela Irmandade do Santíssimo 

Sacramento da freguesia de Nossa Senhora dos Remédios do reino de Angola, de “hum 

                                                                 
54 AHU_CU_001, Cx. 6, Doc. 686 
55 AHU_CU_001, Cx. 6, Doc. 686 
56 Viagem com o número 8490 
57 AHU_CU_017, Cx. 4, Doc. 331 
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patacho de lotação de quinhentas cabeças”.58 Em 1694, no contexto da venda de uma 

preferência de 700 cativos a Ignácio Rebello de Vasconcellos, fala-se no carregamento 

de “hum pataxo do dito seu genro de 500 cabeças porque não havia ally outros hoje de 

maior porte, reservando as duzentas que faltavam pera complemento das 700 que 

Vossa Majestade mandava”59 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para já, posso concluir que a arqueação de navios negreiros, cuja compreensão 

se revelou bem complexa, se tratava de um procedimento essencial no funcionamento 

dos portos africanos e no carregamento das embarcações destinadas ao tráfico, quer pela 

positiva, isto é, pelo respeito total das normas, ou pela negativa, através das inúmeras e 

imaginativas formas de contornar a lei, fazendo vencer o interesse económico.  

Se arqueação e mortalidade se relacionam directamente ainda não consigo dizer, 

muito embora pese o facto de os autores que citei insistirem na resposta negativa. Para 

tal conseguir perceber, seria interessante fazer um trabalho serial de averiguação da 

tonelagem dos navios utilizados no tráfico de escravos, verificando os que cumpriam a 

lei e os que dela fugiam, articulando os resultados com o estudo das perdas a bordo dos 

navios portugueses, cujos registos podem ser encontrados no Trans-Atlantic Slave 

Trade Database60. 

Há ainda muito por fazer, portanto. Outras fontes devem ser cruzadas com a 

legislação, em especial a documentação produzida pelo Conselho Ultramarino e os 

diários de bordo que chegaram até nós, numa tentativa de dar uma nova perspectiva ao 

problema do transporte de cativos no Atlântico. 

 

                                                                 
58 AHU_CU_001, Cx. 13, Doc. 1581 
59 AHU_CU_001, Cx. 16, Doc. 1791 
60 http://www.slavevoyages.org/tast/index.faces  

http://www.slavevoyages.org/tast/index.faces


21 |Inês Marinho Osório, O transporte de escravos no Atlântico 

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

BIBLIOGRAFIA 

 
 

 Alencastro, Luís Filipe. O trato dos viventes- Formação do Brasil no Atlântico Sul, 

séculos XVI e XVII. São Paulo: Editora Schwarcz, 2000 

 Carreira, António. Notas sobre o tráfico português de escravos. Lisboa: Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1983 

 Caldeira, Arlindo. Escravos e traficantes no Império português- O comércio negreiro 

português no Atlântico durante os Séculos XV a XIX. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2013 

 Costa, Leonor Freire. Naus e Galeões na ribeira de Lisboa: a construção naval no 

século XV para a rota do Cabo. Lisboa: Comissão Nacional para a Comemoração dos 

Descobrimentos Portugueses, 2002 

 Costa, Leonor Freire. O Transporte no Atlântico e a Companhia Geral do Comércio do 

Brasil (1580-1663). Cascais: Patrimonia, 1997 

 Domingues, Francisco Contente. Os navios da expansão: o livro da fábrica das naus de 

Fernando Oliveira dos séculos XVI e XVII. Tese de Doutoramento em História dos 

Descobrimentos e da Expansão Portuguesa, Universidade de Lisboa, 2000 

 Domingues, Francisco Contente. Os Navios do mar oceano- teoria e empiria na 

construção naval dos séculos XVI e XVII. Lisboa: Centro de História da Universidade 

de Lisboa, 2004 

 Domingues, Francisco Contente (coord.). História da Marinha Portuguesa: Navio, 

marinheiros e arte de navegar 1500-1668. Lisboa: Academia da Marinha, 2012 

 Esparteiro, António Marques. Dicionário Ilustrado de Marinha. Lisboa: Clássica, 2001 

 Falola, Toyin e Warnock, Amanda. Encyclopedia of the middle passage. London: 

Greenwood Press, 2007 

 Fountain, Daniel. Historians and historical archaeology: slave sites. In The Journal of 

Interdisciplinary History. Massachusetts: The MIT Press, 1995. Vol. 26, nº 1, pp. 67-77. 

Disponível em http://www.jstor.org/stable/205550  

 Gorender, Jacob. O Escravismo colonial. São Paulo: Editora Ática, 1980 

 Klein, Herbert. O comércio atlântico de escravos: quatro séculos de comércio 

esclavagista. Lisboa: Replicação, 2002 

 Klein, Herbert, Engerman, Stanley L., Haines, Robin, e Shlomowitz, Ralph. 

Transoceanic Mortality: The Slave Trade in Comparative Perspective. In The William 

and Mary Quarterly Third Series, Vol. 58, No. 1, New Perspectives on the Transatlantic 



22 |Inês Marinho Osório, O transporte de escravos no Atlântico 

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

Slave Trade (Jan., 2001), pp. 93-118. Williamsburg: Omohundro Institute of Early 

American History and Culture. Disponível em http://www.jstor.org/stable/2674420. 

Consult. 24/10/2014 

 Leitão, Humberto, e Lopes, Vicente. Dicionário de linguagem de marinha antiga e 

actual. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1974 

 Mauro, Frédéric. Portugal, o Atlântico e o Brasil (1570-1670). Lisboa: Estampa, 1997 

 Medina, João, e Henriques, Isabel Castro. A rota dos escravos de Angola e a rede de 

comércio negreiro. Lisboa: CEGIA, 1990  

 Miller, Joseph. Way of death- Merchant capitalismo and the angolan slave trade (1730-

1830). Wisconsin: Wisconsin University Press, 1988 

 Miller, Joseph. Mortality in the Atlantic Slave Trade: Statistical Evidence on Causality. 

In The Journal of Interdisciplinary History. Massachusetts: The MIT Press. Vol. 11, No. 

3, 1981, pp. 385-423. Disponível em http://www.jstor.org/stable/203625. Consult. 

24/10/2014 

 Moura, Carlos Francisco. O cálculo da arqueação de naus segundo o piloto Tomé Cano 

(1611), in Revista Comunidades de Língua Portuguesa, nº18. São Paulo: Centro de 

Estudos Americanos Fernando Pessoa, 2004, pp. 12-18                                 

 Newson, Linda, e Minchin, Susan. From capture to sale: the portuguese slave trade to 

spanish south america in the early seventeenth century. Boston: Brill, 2007 

 Webster, Jane. Slave ships and maritime archaeology: an overview. In International 

Journal of Historical Archaeology, Berlim: Springer, 2008, vol. 12, nº1. Disponível em 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/20853144?sid=21106107125273&uid=3738880

&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4.  

http://www.jstor.org/stable/2674420.%20Consult.%2024/10/2014
http://www.jstor.org/stable/2674420.%20Consult.%2024/10/2014
http://www.jstor.org/stable/203625
http://www.jstor.org/discover/10.2307/20853144?sid=21106107125273&uid=3738880&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4
http://www.jstor.org/discover/10.2307/20853144?sid=21106107125273&uid=3738880&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4


23 |Inês Marinho Osório, O transporte de escravos no Atlântico 

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

FONTES 

 

Do Arquivo Histórico Ultramarino (AHU): 

 

 AHU_CU_001, Cx. 6, doc. 686: (22 de Janeiro de 1657) 

 AHU_CU_017, Cx. 4, doc. 331 (27 de Novembro de 1662) 

 AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Códice 16, fl. 127 (12 de Agosto de 1664)  

 AHU_ANGOLA_001, Cx. 13, doc. 1581 (17 de Janeiro de 1685) 

 AHU_CU_001, Cx. 15, doc. 1686: (20 de Abril de 1690) 

 AHU_CU_001, Cx. 16, doc. 1789 (27 de Novembro de 1694) 

 AHU_CU_001, Cx. 16, doc. 1791 (23 de Dezembro de 1694) 

 AHU_CU_001, Cx. 16, doc. 1810 (18 Novembro de 1695) 

 

Publicado no http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/: 

 

 Alvará de 23 de Setembro de 1664, pub. por: SILVA, José Justino de Andrade e- 

Collecção Chronologica da Legislação Portugueza, 2º série, Livro 1641-1683, fl. 297. 

Lisboa: Imprensa de F. X. de Souza, 1857, Disponível em 

http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/verlivro.php?id_parte=102&id_obra=63&pagina=8

38 

 Lei de 18 de Março de 1684, pub. por SILVA, José Justino de Andrade e- Collecção 

Chronologica da Legislação Portuguesa 1683-1700, fl. 49-52. Lisboa: Imprensa de J. J. 

A. Silva, 1859. Disponível em 

www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/verlivro.php?id_parte=103&id_obra=63&pagina=49 

 

 

http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/
http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/verlivro.php?id_parte=102&id_obra=63&pagina=838
http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/verlivro.php?id_parte=102&id_obra=63&pagina=838

