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Abstract: Na primeira metade do século XIX a Bahia viveu intensas crises que tiveram causas variadas: 
secas prolongadas; guerra da Independência; conflitos e revoltas escravas; entre outros eventos que 
levaram a província, não só a um processo de carestia, mas, principalmente, a uma ausência de diversos 
produtos de subsistência, como a farinha de mandioca, para boa parte da população, o que acabou 
gerando conflitos. A região litorânea, ao sul de Salvador, especialmente as vilas de Camamú, Cairú, Barra 
do Rio de Contas e Valença, eram as grandes responsáveis pela produção de alimentos, com ênfase na 
farinha, que era negociada na capital, mas também, de forma ilegal, era usada nos negócios com outras 
províncias, como: Pernambuco, Rio de Janeiro, e até mesmo com territórios africanos. Para evitar o 
desabastecimento de Salvador, foi implantada uma intensa fiscalização, com objetivo de proibir todo e 
qualquer comércio de farinha que não se desse no Celeiro Público. Além de impedir a atuação de 
atravessadores de gêneros alimentícios, a medida buscava taxar as produções. Desde o século XVIII 
foram editadas uma série de leis, por parte do governo, cujo objetivo era impedir ou, ao menos, 
restringir o a atuação de açambarcadores. 
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1. Introdução 

O comerciante britânico Thomas Lindley, ao visitar a Bahia no ano de 1805, destacou o 
“assombroso” comércio que se realizava entre Salvador e “os confins imediatos da baía, 
situados em grande parte no interior [de onde] nada menos que oitocentas lanchas de 
diferentes tamanhos, trazem todos os dias seu tributo de comércio para a capital”1.  Entre os 
produtos, o viajante identificou o fumo, açúcar, algodão, madeira, lenha, milho, óleo de baleia, 
hortaliças e principalmente a farinha, a qual fez questão de enfatizar o grande volume dessa 
mercadoria que era transportada pelas embarcações.2  

Spix e Martius, passando pela baía de Camamú, ressaltaram a produção de melancias, 
“afamadas pela doçura”, farinha de mandioca, arroz, feijão, milho e cacau que movimentavam 
o porto da vila de onde chegavam e partiam embarcações de todos os tipos e portes, e para 
todos os lugares, chegando ao ponto de classificarem Camamú como a vila mais importante de 
toda a costa da Bahia. 3  

O advogado baiano José da Silva Lisboa, em carta enviada para o diretor do Real Jardim 
Botânico de Lisboa, Domingos Vandelli, com o qual pretendia descrever a geografia, a 
economia e a população da Bahia, destacou que embora Salvador e o Recôncavo tivessem suas 
“economias principais” centradas na cana-de-açúcar e no tabaco, a farinha de mandioca era o 
alimento que circulava com mais intensidade e “de que nada aprovisiona mais a cidade de 
Salvador do que as sumacas que saíam do sul da província e, que costumam levar seis mil 
alqueires do produto”.4Também sobre Camamu e região, em 1818, Manoel Aires do Casal 
descreveu em sua obra Corografia brasílica, as principais características daquela localidade: 

Camamu, vila mediocre, abastada, e florescente com bom comercio, vistosamente 
situada sobre a margem esquerda do Rio Acarai tres léguas acima da sua embocadura, 
em frente da foz do Rio da Cachoeira, que se lhe une pela direita. Tem uma igreja 
paroquial de Nossa Senhora da Assunção, e uma ermida também dedicada a Nossa 
Senhora com a invocação do Desterro; muitas casas de sobrado e professores régios de 
Latim e primeiras Letras. Do seu porto sai grande quantidade de café, farinha, 
aguardente, madeira, arroz, e algum cacau.5 

O padre Aires de Casal ao considerar aquela vila como “medíocre e abastada” traduz, de forma 
bastante objetiva, as imensas contradições sociais e econômicas do lugar e um certo 
menosprezo pela agricultura de subsistência que ali era praticada. As elites e as autoridades 
viam a região de Camamú como de menor porte econômico por produzirem farinha de 
mandioca, a qual tinha a fama de ser uma “cultura de pobres”.6 No Recôncavo açucareiro, 
desde o século XVII, os senhores resistiam às determinações do governo para que, além da 
cana-de-açúcar, plantassem também a mandioca, não só com o objetivo de garantir o 
abastecimento interno das propriedades e comida para os escravos, mas para abastecer as 

                                                           
1 LINDLEY, Thomas. Narrative of a Voyage to Brazil. Londres, 1805. p.104. 
2 Idem, p.105. 
3 MARTIUS, Carl F. P. von & SPIX, J. B. von. Através da Bahia. Excertos da obra Reise in Brasilien. São 
Paulo: Cia. Editora Nacional, 1938. Disponível em: http://www.brasiliana.com.br/obras/atraves-da-
bahia-excertos-da-obra-reise-in-brasilien.. p. 216. 
4 ANAIS DA BIBLIOTECA NACIONAL. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 32, 1910, p. 504.  
5 CASAL, Manoel Aires do. Corografia Brasileira. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/ 
pesquisa /DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=38018. Acessado em: 02 set. 2013. p. 45. 
6Este discurso da mandioca ser uma “cultura de pobres” é originário de senhores do Recôncavo baiano 
no século XVIII, quando se negavam a ocupar as terras nas quais plantavam a cana com a produção de 
mandioca, cujo retorno financeiro era menor que o da cana, por isso tal discurso é próprio de um 
determinado grupo social. No entanto, sabemos que em regiões de agricultura de subsistência, a 
mandioca chegou a fazer a fortuna de muitos produtores. 

http://www.dominiopublico.gov.br/%20pesquisa%20/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=38018
http://www.dominiopublico.gov.br/%20pesquisa%20/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=38018
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populações urbanas. Os proprietários de engenhos ressentiam-se de que essa cultura 
prejudicasse as plantações de cana, economicamente mais lucrativas.7 Tal situação forçou que 
outras regiões, como o sul do Recôncavo e o litoral sul da capitania, “assumissem” a produção 
de alimentos.8 A ideia de que a plantação de mandioca contribuía com o esgotamento do solo 
não era restrita aos senhores de engenho. O francês Auguste de Saint-Hilaire, chegou a afirmar 
que, 

Não me é possível deixar de considerar a farinha de mandioca inferior à de milho, 
empregada da mesma maneira pelos mineiros, mas, há luso-brasileiros que preferem a 
primeira à segunda e acham mesmo que misturada a certas substâncias alimentícias é 
mais agradável que o pão de trigo. Seja como for, deve-se desejar aos brasileiros que o 
consumo da mandioca diminua no seu país, pois parece que essa planta gosta dos 
terrenos novos e pelo menos em certos distritos ela esgota o solo; por conseguinte, a 
sua cultura deve acelerar a destruição das florestas. O padre João Daniel mostrou o 
quanto a cultura da mandioca é prejudicial aos habitantes das margens do Orellana ou 
Rio das Amazonas, e José de Sá Bittencourt disse que, já em 1798, os habitantes do 
termo da Vila de Camamú, província dos Ilhéus, se achavam reduzidos à miséria 
extrema.9 

As críticas de algumas autoridades e viajantes à produção de farinha são contraditórias quando 
analisadas em sintonia com os resultados que essa economia apresentava e sua importância 
no contexto da economia e do abastecimento. O ouvidor Baltazar da Silva Lisboa, por exemplo, 
noticiou que no ano de 1799, entraram no celeiro público de Salvador 40 mil alqueires de 
farinha enviados pela vila de Camamu e 30 mil alqueires enviados pela vila de Barra do Rio de 
Contas.10 Considerando que naquele ano, o volume total de farinha que chegou ao celeiro 
público foi de 288.611 alqueires, podemos afirmar que as duas vilas do litoral sul foram, 

                                                           
7 Desde o século XVII, diversas restrições foram impostas à região para evitar a diminuição da produção 
de farinha de mandioca, tão necessária para o abastecimento da população de Salvador e das tropas 
militares. Em 1656, a vila de Cairú teve a produção do tabaco impedida, e no ano de 1674 o governador 
proibia o plantio de canas de açúcar, bem como a construção de engenhos, para evitar que se 
retirassem braços das lavouras de mandioca. “Carta para os oficiais da Câmara da vila de Cairú sobre as 
farinhas e proibição do tabaco”. Bahia, 15 de fevereiro de 1656. DH, 3, p.313. “Carta para os oficiais das 
Câmaras da vilas de Boipeba, Cairú e Camamú, sobre a proibição do plantio de canaviais”. Bahia, 4 de 
abril de 1674. DH, 8, p. 387-388. Sobre os senhores de engenho do Recôncavo, pelo menos por três 
vezes, no século XVII (1642, 1680, 1690), foram instituídos alvarás e provisões régias obrigando-os 
cultivarem mandioca. BARICKMAN, Bert. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão 
no Recôncavo, 1780-1860. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p.105.  Já no século XIX, Miguel 
Calmon ainda insistia com os proprietários de canaviais e de engenhos que cultivassem de forma 
concomitante a mandioca, considerando que a compra da farinha já não era tão vantajosa 
economicamente. ALMEIDA, Miguel Calmon du Pin e. Ensaio sobre o fabrico do açúcar. (1834), p.68-70. 
8 Segundo Francisco Carlos Teixeira da Silva (1990, p.124-125), “Poderíamos consolidar uma área 
bastante próxima de Salvador e especializada na produção de mandioca para o seu abastecimento, com 
as freguesias de Maragogipe, Nazareth das Farinhas, Jaguaripe e Itaparica. Tais freguesias formariam um 
primeiro círculo, bastante próximo da capital, com um raio de 100/200 quilômetros; um segundo círculo 
seria formado pelas “vilas de baixo”, como aparece frequentemente na documentação, com as 
freguesias de Cayru, Boipeba, na Ilha de Tinharé, Camamú, Valença e Maraú, no limite mais ao sul, 
encostando na vila do Rio de Contas ou Itacaré. Este segundo círculo atingiria um raio mais dilatado, 
entre 200/400 quilômetros de Salvador; por fim, alcaçaríamos um último círculo fornecedor de 
alimentos de Salvador: Ilhéus, com Olivença e a vila de Uma, junto ao rio do mesmo nome, já em um 
raio de mais de 500 quilômetros”. 
9 SAINT- HILAIRE, Augusto de. Segunda viagem ao interior do Brasil (Espírito Santo). São Paulo: Cia Ed. 
Nacional, 1936. Disponível em: http://www.brasiliana.com.br /brasiliana /colecao/obras/50/ segunda-
viagem-ao-interior-do-brasil-espirito-santo . p.118. 
10 ANAIS DA BIBLIOTECA NACIONAL. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, v.36, p. 115. 
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sozinhas, responsáveis por 25% de toda a farinha de mandioca que a capital da província 
recebeu em 1799. Não obstante esse volume seja considerado grande, pode ter sido muito 
maior, levando-se em conta que muitos negócios eram feitos diretamente nos barcos, fora do 
Celeiro – embora fosse considerado ilegal e, por isso, severamente punido – ou, ainda, 
desviados para outras localidades por negociantes ávidos em lucrar, nem sequer chegando ao 
celeiro público, deixando, portanto, de serem contabilizados. 11   

As análises empreendidas por viajantes e autoridades sobre a produção e o comércio de 
farinha de mandioca a partir das vilas do entorno da baía de Camamú, situadas no litoral sul da 
Bahia, dão conta de um cenário dinâmico, com uma economia extremamente ativa desde o 
século XVII.   Este trabalho procura entender a participação da comunidade de negros libertos 
e escravos dessa região na produção e comércio de farinha, dentro do contexto das 
dificuldades de abastecimento agrícola de Salvador, na primeira metade do século XIX, 
destacando as reações das autoridades no sentido de evitar o desabastecimento da capital. 

2. Roceiros e atravessadores  

Desde o meado do século XVII, pelo menos, diante do crescimento populacional da cidade de 
Salvador, que as autoridades se mantinham preocupadas com o abastecimento de gêneros 
alimentícios por conta desse tipo de produção se concentrar fora daquela cidade. Tal 
preocupação se justificava mais ainda por conta das vilas mais próximas da capital se 
dedicarem quase que exclusivamente à produção de cana de açúcar e seus derivados, 
aumentando ainda mais a carência de alimentos para a população mais pobre e os escravos. 12  

A medida que os séculos avançavam, a dependência que a cidade de Salvador tinha da 
produção de farinha das vilas do Sul da Bahia só cresceu. O vereador da cidade de Salvador, 
José da Silva Lisboa (futuro Visconde de Cairú), em carta enviada aos membros da Corte, em 
finais do século XVIII, afirmou, em referência a farinha, que: 

A cidade consome por ano mais de um milhão de alqueires; este cálculo não é 
exagerado, admitindo-se, 1º a quantidade da população da Bahia, que tem quase 50 
mil habitantes; 2º a exportação de infinita farinha que vai para Angola e Costa da Mina 
para sustentação dos escravos, que se vão comprar e da equipagem dos navios; 3º a 
quantidade que vai para Portugal não só para o comércio, mas muito principalmente 
para a mesma equipagem.13 

Para atender à demanda, a produção de farinha em Barra do Rio de Contas saltou de 30 mil 
alqueires, em 1799, para uma quantidade entre 100 e 150 mil alqueires no ano de 1866. 
Camamu duplicou sua produção no mesmo período, saindo de 40 mil para 80 mil alqueires. Já 
a vila de Valença teve o maior avanço, partindo de algo entre 65 e 70 mil alqueires no ano de 
1844 para um quantitativo entre 208 e 390 mil alqueires no ano de 1875.14 Estes números, no 
entanto, podem estar defasados por não computarem as mercadorias negociadas diretamente 
nos barcos e praias. 

Nos anos de 1798 e 1800, foram enviadas à Corte duas representações, assinadas por 49 
lancheiros das vilas de Camamu e Barra do Rio de Contas. As representações solicitavam a 
extinção da cobrança de alguns impostos pelo transporte da farinha, além daqueles aos quais 
os lancheiros já eram obrigados a pagar, para levar o produto ao Celeiro Público. Achando-se 
extorquidos, os lancheiros solicitaram do governo uma solução. De acordo com o documento, 

                                                           
11 Idem. 
12 SCHWARTZ, Stuart. Segredos Internos: trabalho escravo e vida escrava no Brasil. São Paulo. 
Companhia das Letras, 1998, p.353. 
13 ANAIS DA BIBLIOTECA NACIONAL. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, Edição 32, 1910, p. 504. 
14 Dados apresentados por BARICKMAN, Op. Cit, 2003, p. 155. 
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cada lancheiro “de barra fora” podia levar até três mil alqueires de farinha, por viagem, as 
quais, dificilmente, ultrapassavam o número de três, ao ano, por conta das distâncias e do 
período de chuvas.15 Considerando que, além da farinha, os lancheiros levavam outros 
produtos de subsistência e madeira, se cada embarcação tivesse carregado 1.500 alqueires por 
jornada e tenha realizado, ao menos, duas viagens no ano, o total de farinha enviada a 
Salvador pelas vilas de Camamú e Barra do Rio de Contas teria sido de 147 mil alqueires, ou, 
quase metade de toda a farinha consumida em Salvador durante um ano. Um volume 
espetacular que mostra a pujança da produção daquelas vilas.16 

Em tempos de crise de abastecimento, como se verificou nas primeiras décadas do século XIX, 
em consequência das sucessivas secas que atingiram as regiões produtoras de alimentos da 
Bahia e por conta da guerra da Independência, o governo procurava agir de forma rigorosa no 
controle do fornecimento de farinha para Salvador, objetivando evitar tumultos provocados 
pelas classes populares, as quais eram as mais atingidas pelo desabastecimento e pela carestia, 
reeditando proibições, “sem excetuar pessoa alguma de qualquer qualidade, foro, posto ou 
proeminência que tenha”, de venda de farinha fora do Celeiro Público, o qual se tornava o 
principal instrumento de controle sobre a distribuição dos itens básicos à alimentação da 
população da cidade de Salvador.17 

Na perspectiva do governo, os intermediadores ou atravessadores eram um dos principais 
culpados pelas carestias dos alimentos, pois não respeitavam a determinação de que toda a 
farinha fosse vendida exclusivamente no Celeiro Público, onde o preço era controlado. 18 No 
início do século XVIII as autoridades baianas fizeram com que negociantes, considerados 
açambarcadores, além de oficiais das câmaras de Cairú, Camamú e Boipeba, denunciados por 
desvio de farinha, desfilassem pelas ruas de Salvador com grilhões ao pescoço. A pena para os 
crimes desse tipo poderia também ser o confisco de bens ou o degredo para Angola.19  

Para evitar a atuação de atravessadores, o governo obrigava os produtores a depositarem suas 
produções de farinha em tulha pública, ficando proibidas de uso as tulhas particulares.20 Em 
1843 a Câmara de Camamú designou que a praça do Desterro e o porto do cais da vila como os 
espaços onde a feira de farinha seria permitida na freguesia, ficando proibida, 
consequentemente, qualquer comercialização dos produtos em outros lugares. Definiu, ainda, 
que as tulhas para depósito das farinhas deveriam ser construídas nos mesmos espaços.21  
Estas ações, além de controlar o preço e a distribuição da mercadoria, visavam facilitar as 
taxações dos produtos por parte das autoridades. 

Embora houvesse todo um aparato para tentar coibir a prática, os açambarcadores atuaram 
durante todo o período. Em outubro de 1841 a Câmara de Camamú enviou correspondência 
ao presidente da província comunicado a prisão de um grupo que atuava embarcado “em 

                                                           
15 ANAIS DA BIBLIOTECA NACIONAL. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, v. 10, p. 575. 
16 Idem. 
17 Documentos Históricos da Biblioteca Nacional, volume V, série E III, p.229. Ver também, GRAHAM, 
Richard. Feeding the city. From street Market to liberal reform in Salvador. Brazil. 1780-1860. University 
og Texas Press: Austin- TX, 2010. 
18 O mais famoso motim acontecido em Salvador por conta da carestia, provocada pelo 
desabastecimento, foi o da “carne sem osso, farinha sem caroço”, publicado por João José Reis e Márcia 
Gabriela D. de Aguiar na Revista de História 135 (1996), 133-160. É preciso lembrar, também que, 
embora tivesse outros motivos somados, a Conjuração Baiana de 1788 teve o apoio da parcela mais 
pobre da população afligida pela carestia dos alimentos de Salvador, como mostra JANCSÓ, István. Na 
Bahia, contra o Império: história do ensaio de sedição de 1798. São Paulo: Hucitec, Salvador: EDUFBA, 
1996. 
19 AMS, Estante 3, Carta do Senado da Câmara a Sua Majestade sobre a falta de farinha. 
20 Tulha era uma espécie de silo para armazenar cereais. 
21 APEB, Colonial Provincial, Maço 4631. 
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saveiros, indo além do forte do mar encontrar as embarcações de barra fora”22 onde 
negociavam a farinha que ainda estava sendo produzida “de sorte que quando elas largam o 
forno, já toda essa carga se acha por eles comprada e da qual, a maior parte, vão fazendo 
recolher por terra em casas particulares”23. Não se trata apenas de um movimento isolado, 
mas uma atuação coordenada, com auto grau de autonomia e articulação, por parte dos 
integrantes do grupo e que tinha a participação direta de outras tantas pessoas, 
provavelmente pequenos lavradores, que se beneficiavam da atuação dos atravessadores para 
fazer escoar suas produções.  

A prática de um produtor melhor estabelecido economicamente, adquirir a produção de 
outros pequenos lavradores parece ter sido comum na região. Raimundo Monteiro de Mattos 
era morador da vila de Camamú e possuía alguns escravos que contavam com a permissão 
dele para plantar mandioca de forma autônoma, em pequenos pedaços de terra na 
circunvizinhança de sua propriedade. Embora plantassem para si, os escravos de Raimundo 
Mattos vendiam parte daquela produção para o senhor. Era uma forma encontrada pelo 
negociante para ampliar a sua produção. Além disso, ele ainda comprava farinha de outros 
pequenos lavradores da redondeza, pagando em dinheiro à vista. Tudo isso ia para a casa de 
secos e molhados, na localidade do Acarahy, da qual era proprietário.24  

Com relação ao “bando de atravessadores” presos, além da engenhosidade na articulação dos 
negócios por eles praticados para fugirem da fiscalização nas vias públicas e partirem em 
embarcações para comerciar no mar, ainda utilizavam a farinha adquirida dos pequenos 
lavradores da região para “fazer despejar nas tulhas, pondo-lhes o preço por um alto valor [...] 
privando assim o povo de gozarem de um preço que seria mais barato”25. Embora houvesse 
essa acusação por parte das autoridades, a facilidade e a maior oferta do produto, aliadas às 
relações estabelecidas com os pequenos proprietários locais são elementos que contribuíram 
para que a prática dos atravessadores fosse aceita entre a população que, de alguma forma, se 
beneficiava dela em localidades interioranas e causasse pavor às autoridades.26 

Outro fator que chama atenção é a formação do grupo: além de três homens livres, havia uma 
liberta, de nome Custódia, e dois escravos africanos: Ignácio e Manoel, porém não é provável 
que eles fossem escravos de algum dos presos, sendo mais plausível que eles formassem uma 
aliança para a atuação mercantil. Diante do que foram acusados de fazer pelas autoridades, as 
evidências de que escravos da região de Camamú atuavam com amplos espaços de autonomia 
crescem consideravelmente. Além disso, a autoridade que fez o registro da prisão não deixou 
de salientar a existência de outros tantos atravessadores atuando na região e que tinham a 
mesma característica de Custódia, ou seja, eram forros.27 A formação de alianças com 
motivações econômicas entre afrodescendentes escravos e libertos foi uma forte característica 
daquela sociedade. A utilização desses mecanismos como forma obterem ganhos econômicos 
reflete um protagonismo dessa gente que criava possibilidades de sobrevivência à margem da 
lei e fora do cativeiro. 

                                                           
22 APEB, Colonial Provincial, Maço 4631. 
23 Idem. 
24 Idem. 
25 Idem. 
26 Sobre a participação dos atravessadores na economia soteropolitana, István Jancsó (1996, p79) os 
definiu como, “intermediários entre os produtores de artigos de subsistência (farinha de mandioca, 
carne verde, pescado) e o comércio varejista da cidade. Esse grupo [...] aparece, frequentemente, 
comerciando diretamente com a população, infringindo as leis, segundo as quais o comércio varejista 
devia ser desenvolvido por comerciantes devidamente registrados nos róis da Câmara Municipal”. 
27 APEB, Colonial Provincial, Maço 4631. 
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Na primeira metade do século XIX, a população escrava da vila de Camamú correspondia a 
30% do total dos habitantes. Porém, entre a população livre, 80% eram classificados como 
negros, pardos ou mulatos. Com uma pequena variação para mais ou para menos, as demais 
vilas do litoral Sul, situadas em torno da baía de Camamú, possuíam a mesma representação 
populacional, o que mostra a existência de uma grande comunidade negra. 

A atuação de atravessadores não foi o único problema a incomodar as autoridades sobre o 
destino da farinha produzida na localidade: quando os navios que faziam a carreira da Índia 
ainda aportavam em Cairú e Camamú, desde o século XVII até meados do XVIII, muita farinha 
era embarcada em troca de sal de Setúbal.28 Também o ouvidor da comarca de Ilhéus, 
Balthazar da Silva Lisboa percebeu que “a vila de Camamu é o maior centro produtor e 
exportador de farinha, carregando-se clandestinamente o produto para Pernambuco e a 
Paraíba do Norte”29. Entre 1799 e 1822, as entradas de embarcações no porto do Rio de 
Janeiro indicaram que o abastecimento de farinha de mandioca provinha, dentre outras 
regiões, do sul da Bahia, a qual se dava de forma ilegal.30  

Desde, pelo menos, meados do século XVII a produção de farinha da região de Camamu era 
negociada com Angola. Durante um ataque holandês no litoral de Angola, no século XVII, um 
pequeno navio que se aproximava para atracar no porto de Luanda foi interceptado pela 
esquadra adversária. Segundo a documentação, “era um patacho do porte de quarenta e cinco 
tonéis, procedente de Ilhéus, com carga de farinha, cumbe [aguardente] e um pouco de arroz. 
[...] Tomaram-lhes o arroz, cumbes, e uma porção de farinha para seus negros, e largaram o 
naviozinho”.31 Como a vila de Camamu era um dos maiores centros produtores de mandioca 
da Capitania de Ilhéus, certamente parte daquela produção (senão a sua totalidade) tinha 
origem na localidade e adjacências.32  

O vereador da Câmara de Salvador, Francisco Xavier de Araújo Lasso, foi um dos que levantou 
a voz contra aquilo que considerou como uma extraordinária exportação de farinha de 
mandioca que a região de Camamu estava fazendo para a Costa da Mina e o Reino de Angola, 
causando graves prejuízos para o povo da própria região como também o de Salvador. Ele 
afirmou que, 

Sendo o maior e de que mais carece o dito povo, o alimento quotidiano, que é a farinha 
que produz a mandioca, por ser este o seu pão, de que vivem e sustentam e com tal 
afeição a ele que, na sua falta, lastimosamente se observa que os naturais e muito 
principalmente os rústicos, mulheres, meninos e escravos, ainda que outro de trigo ou 
milho suceda haver (o que só é por preços muito altos, a que a pobreza não chega) 
clamam se lhes dê a dita farinha, para com o dito pão a comerem; e a falta disso estão 
sempre famintos e em termos de perecerem.33 

O protesto do vereador não foi isolado. As diversas autoridades pareciam realmente 
preocupadas com a situação do abastecimento de alimentos para a cidade de Salvador, 
especialmente em relação a população mais pobre, a qual era a mais vitimada pelas crises 
econômicas que as impedia de buscar alternativas para a alimentação. No discurso, o vereador 

                                                           
28 DHBN, volume 9, Ofício do Governador Geral sobre matalotagem de naus. 
29 ABNRJ, volume 36, p.144. 
30 FRAGOSO, João; FLORENTINO, Manolo. O Arcaísmo como projeto: mercado atlântico, sociedade 
agrária e elite mercantil no Rio de Janeiro, 1790 – 1840. Rio de Janeiro: Diadorim, 1993.p. 62. 
31 ANAIS DA BIBLIOTECA NACIONAL. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, Edição 30, 1908, p.71. 
32 Percebe-se aqui o tipo de embarcação usada no comércio atlântico: patacho, uma embarcação 
pequena, rápida e, principalmente, barata. Certamente ela foi escolhida por ter essas características, e 
seu fim não se resumia no comércio de farinha, mas provavelmente voltaria trazendo escravos, uma vez 
que um negócio, geralmente, estava atrelado ao outro. 
33 ANAIS DA BIBLIOTECA NACIONAL. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, Edição 31, 1909, p. 90. 
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afirmou que os graves problemas de abastecimento se deram, principalmente, por conta do 
uso desses produtos de subsistência por traficantes de escravos em negócios no território 
africano.34 

De todo esse bem costumam privar os senhorios dos navios, que navegam desta cidade para a 

Costa da Mina e Angola, a resgate de escravos, extraindo em cada ano milhares e milhares de 

alqueires da dita farinha, parte para sustento dos ditos escravos e outra parte para negócio 

neste reino de Angola, onde a vendem por altíssimos preços, que em muitas dobras excedem 

aqueles porque a compram nesta cidade.35  

Não eram somente os grandes negociantes e gente de fora das vilas do Sul que lideravam os 
negócios atlânticos na região. A longa trajetória de relações comerciais entre Camamu e o 
outro lado do oceano possibilitou que gente da localidade fosse adquirindo experiência, 
conhecimento e dinheiro para montar seu o próprio negócio. No dia 27 de agosto de 1800, por 
exemplo, José Marques da Silva, um negociante morador na vila de Camamu, encaminhou 
correspondência à Corte comunicando a intenção de fazer uma viagem à Costa da Mina e, ao 
mesmo tempo, solicitou a liberação para que pudesse, de lá, navegar diretamente para o Pará 
ou Maranhão, onde pretendia negociar os escravos trazidos. José Marques afirmava que, tal 
fato se daria, “não só pela necessidade maior de escravos que tem aquelas Capitanias, mas em 
benefício de semelhante navegação”36. A declaração de José Marques, além de apontar para 
uma continuidade do comércio de escravos nas províncias do Norte ainda no princípio do 
século XIX, mostra que esses negociantes tinham um raio de ações muito amplo, não se 
limitando apenas à sua região de origem.  

Por outro lado, a carta confirma, de modo sutil, os mecanismos utilizados para negociar 
escravos na África. Ao informar que pretendia “conduzir escravos comprados com o seu 
produto” [grifo nosso]37 e considerando o que consta no inventário dele, a produção de 
farinha era a mercadoria usado para fazer as transações na África.38 

Outros negociantes, como Francisco Teixeira de Carvalho que enviou carta ao governo no dia 
30 de junho de 1843, solicitando autorização para levar 850 alqueires de farinha de mandioca 
para o Rio de Janeiro, pode ter se utilizado desse tipo de autorização para remeter a carga 
para a África.39 

Os impedimentos criados pelo governo provincial sobre a venda “a retalho” de farinha no 
comércio local devem ter afetado, principalmente, os escravos, uma vez que era uma das 
poucas formas deles escoarem a produção própria, vez que na sua grande maioria era feita de 
modo ilegal. Por outro lado, os custos para levar a farinha ao Celeiro Público, em Salvador, 
eram altos para uma significativa parte dos produtores livres, posto que a quantidade de suas 
produções era pequena. 

A análise dos inventários permite conhecer o perfil da população livre da região em estudo. A 
parcela mais significativa dessa população, 25% do total, tinha suas posses avaliadas em até 
                                                           
34 Russel-Wood (2014, p. 135) explica que “o abastecimento dos navios também representava um 
pesado ônus à população local [Bahia], em especial nos portos menores. Carne, sal, água eram as 
commodities básicas. Mas até para Salvador e Rio de Janeiro, que dependiam de comunidades rurais 
vizinhas para obter alimentos, as redes de suprimento eram tão precárias e as reservas tão limitadas 
que vice-reis e governadores tinham de intervir pessoalmente para garantir que os navios recebessem 
provisão adequada para prosseguir viagem”. 
35 ANAIS DA BIBLIOTECA NACIONAL. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, Edição 31, 1909, p. 90. 
36 APEB, Colonial e Provincial, Ordens Régias nº 90.  
37 Idem 
38 APEB, Seção Judiciária, Inventários de Camamu. 04/3919/1241/51. 
39 APEB, Colonial e Provincial, Maço 4631. 
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quinhentos mil réis, o que aponta para pessoas vivendo no limiar da pobreza. Os inventários 
dessas pessoas mostram uma condição de sobrevivência bastante dura, com a posse de 
pouquíssimos bens, sendo os mais significativos as diminutas parcelas de terra onde 
cultivavam pequenas roças de mandioca.  

Os inventários que tinham os bens avaliados entre quinhentos mil réis e um conto de réis 
ficaram ligeiramente abaixo da primeira, correspondendo a 23,7% do total dos inventários. 
Esse grupo não se diferencia muito do anterior em relação a condição de vida, excetuando que 
boa parte dos inventários indicam a posse de escravos40. Se forem somadas as duas primeiras 
faixas de riqueza se alcança o percentual de 48,7% de inventários da região cujos bens 
alcançavam até um conto de réis.  Comparando com outras localidades conseguimos verificar 
o peso desses números: para Salvador, no mesmo período, apenas 13,6% do total dos 
inventários estavam na mesma faixa de riqueza; no Recôncavo Sul, cuja economia era muito 
semelhante a praticada no litoral Sul, esse grupo de fortunas era de 28%, assim há evidências 
suficientes para comprovar que a maior parte dessa população da baía de Camamú vivia em 
sérias dificuldades econômicas, e que suas relações com a comercialização de farinha era uma 
das formas de se tentar alcançar uma situação um pouco mais favorável.41   

Dos inventários que compuseram o nível de riqueza mais baixo, até quinhentos mil réis, em 
55% deles foi notada a presença de roças de mandioca, enquanto que em 35% desse mesmo 
grupo há referências de que ocupavam terras foreiras ou viviam como agregados em terras de 
terceiros. Nesses casos poucos inventários traziam alguma informação sobre a ocupação de 
terras por algum tipo de cultivo próprio, o que significa uma certa dificuldade do agregado em 
produzi para si mesmo.42 

 

                                                           
40 Pelos cálculos de Silva Lisboa, a produção de farinha, com grandes excedentes, já podia se dar com 
apenas dois escravos, tendo somente que possuir terras disponíveis para o plantio que, 
necessariamente, não precisariam ser terras de primeira qualidade, já que a mandioca é um produto 
que se adequa a solos pobres. O litoral sul da Bahia apresentava, portanto, as condições ideais para a 
exploração dessa cultura. Com isso, a presença da mão-de-obra escrava numa propriedade produtora 
de mandioca, contribuía de forma espetacular para o incremento dos ganhos de seu proprietário. 
41 Os níveis de fortuna que concentraram o maior número de inventários no século XIX, em Salvador, 
foram aqueles entre 2:100$ a 5:000$, com 20,9% do total dos documentos analisados, seguido 
imediatamente pelos inventários entre 5:100$ e 10:000$, com 16,2%. Estes dois grupos somados, 
porém, detinham apenas 18% do peso global das fortunas entre 1800 e 1850, o que significa que 
mesmo sendo o grupo mais bem representado, em termos populacionais, o peso da fortuna deles era 
pequeno diante do montante geral. 
42 “Deve-se ter em conta que não somente as famílias ricas tinham agregados. Eles são encontráveis em 
todas as camadas da população livre branca, mulata ou negra. A dependência do agregado, face à 
família que o abriga. é por vezes apenas aparente; além disso, quando há subordinação, nem sempre se 
trata de submissão de um mestiço ou negro a um branco” (MATTOSO, 1988, p. 120). 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
0
 

10 

 

Fonte: APEB: Judiciário: noventa e um inventários de Camamú, Maraú, Valença e Barra do 
Rio de Contas do período entre os anos de 1800 e 1850. 

 

A produção da mandioca estava presente em quase metade das propriedades do litoral sul da 
Bahia na primeira metade do século XIX, mas era a única produção em 51% delas. O restante 
das propriedades mesclava a produção de mandioca a mais um ou dois gêneros, comumente o 
café e o arroz e raramente a cana-de-açúcar. Por ser uma cultura que demanda poucos 
cuidados e um espaço reduzido de plantio, a mandioca tornava-se uma boa opção para quem 
tivesse diminutas parcelas de terra e poucos ou nenhum escravo. Além disso, como os cafezais 
só começam a produzir depois de cerca de três anos, a cultura da mandioca também sinaliza 
uma certa estabilidade na ocupação da terra por meio de seus cultivadores, o que é 
significativo quando sabemos que parte significativa dessa produção era feita por escravos ou 
forros que plantavam em terras alheias. 

3. Últimas considerações 

Muitos estudos já chamaram atenção para a economia escrava e sua relação com o mercado 
local, tanto no Brasil como em outras localidades como o Caribe. Destaca-se nessas pesquisas 
a participação de escravos fugidos e quilombolas em esquemas que constituíram redes 
comerciais com a população livre, sendo responsáveis diretos pelo funcionamento de muitos 
mercados e feiras.43 Embora este trabalho também esteja atento para a participação dos 
escravos na produção de mandioca no entorno da baía de Camamú, o interesse principal 
reside no entendimento da participação de escravos, forros e livres na comercialização ilegal 

                                                           
43 Entre esses estudos ver: CARDOSO, Ciro Flamario. Escravo ou camponês? O protocampesinato negro 
nas Américas. São Paulo: Brasiliense, 2004; GOMES, Flávio dos Santos. Histórias de quilombolas. 
Mocambos e comunidades de senzalas no Rio de Janeiro, século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 
2006; SCHWARTZ, Stuart.  Escravos, Roceiros e Rebeldes. Bauru, SP: EDUSC, 2001. 
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de farinha, atuando como atravessadores ou açambarcadores desse produto, bem como 
analisar as diversas estratégicas de controle instituídas pelo governo na intenção de evitar ou 
diminuir tais práticas.  

Através das fontes aqui analisadas, foi possível perceber que parte significativa dos que 
atuavam ilegalmente com farinha de mandioca eram negros, fossem escravos, libertos ou 
livres. Por outro lado, esse grupo mantinha uma profunda articulação com outros setores da 
sociedade, de modo especial com os lavradores de pequeno porte, os quais tinha maiores 
dificuldades de escoar suas produções, devido aos custos, e utilizavam de alianças com 
atravessadores. Esses entendimentos eram facilitados por conta de outros fatores em comum, 
como a condição étnica: a maior parte da população livre da região e, portanto, produtora de 
mandioca, era de pardos, mulatos e negros.  

As tentativas de controle da comercialização de farinha por parte das autoridades, além de ter 
relação com a necessidade de garantir o abastecimento da população e tropas militares em 
Salvador, tinha relação também com a necessidade do governo taxar essas vendas, daí que as 
alianças entre pequenos produtores e atravessadores também precisam ser vistas como 
reação a essas práticas.  

O exercício dos direitos costumeiros, já longamente vigentes entre os escravos e transmitidos 
para aqueles que cruzaram a barreira em direção à liberdade; um certo sentimento de 
impunidade, proporcionado pelas três centenas de quilômetros que separavam a baía de 
Camamú da capital da província; além da fragilidade do poder policial local, foram causas que 
permitiram as práticas mercantis por parte de escravos, libertos e afrodescendentes livres. 
Mas isso não seria possível sem que algumas interferências externas fossem notadas, como: a 
dependência de Salvador em relação aos alimentos de subsistência; o fato de haver uma 
grande porcentagem da população da baía de Camamú numa posição economicamente 
desfavorável, de quase pobreza extrema; e por ser uma área litorânea, cujas facilidades 
proporcionadas pelo mar, como o menor custo nos deslocamentos, devem ser pesadas. 
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