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IMPÉRIOS COLONIAIS DA ERA MODERNA: RUPTURAS E PERMANÊNCIAS
Encontro Internacional de História Colonial _

bem como seus possíveis ganhos e perdas em tal empreendimento. 
Neste sentido, a documentação primária utilizada foi a de um livro 
de carregação de uma galera, que atuou na rota Lisboa-Luanda e 
que, posteriormente fez duas viagens desta última cidade para o Rio 
de Janeiro, na segunda metade do século XVIII. É possível, assim, 
rastrear a participação desses agentes que compunham a sociedade, 
os múltiplos indivíduos que fretaram suas mercadorias nessas rotas 
e os diferentes custos que tiveram na viagem. 
Palavras-chave: tráfico de escravos; fretes; Angola.

PROBLEMAS GLOBAIS, QUESTÕES IMPERIAIS: PROJETOS 
DE COMPANHIAS, A MESA DO BEM COMUM E O TRÁFICO 
DA BAHIA COM A COSTA DA MINA (1690-1760).
Cândido Domingues / 
candido_eugenio@yahoo.com.br / Doutorando CHAM-UNL/UFBA

Desde clássico estudo de Pierre Verger, Fluxo e refluxo, que os pro-
jetos de criação de companhias de monopólio para o tráfico na 
Costa da Mina e o funcionamento da Mesa do Bem Comum dos 
Comerciantes da Bahia tem sido os pilares para defender a rivali-
dade entre os homens de negócio de Salvador e os de Lisboa. A lei-
tura dessa obra fundamental formou uma geração de historiadores 
que, muito inspirado em uma historiografia que pautada nas tensões 
entre colônia e metrópole, utilizou-se daqueles fenômenos como 
base para entender essa rivalidade. Uma outra proposta de leitura, 
no entanto, é possível. Parte da tese de doutorado em andamento, 
o objetivo deste trabalho é enquadrar os dois fenômenos em con-
textos político-econômicos globais em que Portugal estava inserido: 
a forte relação luso-neerlandesa e o tráfico de africanos escraviza-
dos. Dessa forma, entendo as múltiplas discussões para se formar 
uma Companhia de monopólio não como simples rivalidade Lisboa 
versus Salvador, mas relacionando-as à dependência portuguesa do 
sistema de transportes neerlandês (em especial para o Báltico, novo 
centro da vitalidade mercantil do XVIII) e aos limites impostos pelos 
tratados de paz e comércio luso-neerlandeses (1661, 1669 e 1705) ao 
tráfico da Costa da Mina. Esta região, apesar de representar 65% 
do tráfico da Bahia, era domínio da West-Indische Compagnie (WIC). 



250
IM

PÉ
RI

OS
 CO

LO
NI

AI
S D

A E
RA

 M
OD

ER
NA

: R
UP

TU
RA

S E
 PE

RM
AN

ÊN
CI

AS
En

co
ntr

o I
nte

rn
ac

ion
al 

de
 Hi

stó
ria

 Co
lon

ial
 _

Quanto às relações entre as Mesas da Bahia e de Lisboa, objetivo 
mostrar que a defesa de sua praça mercantil não excluiu relações de 
afinidades jurídico-comerciais. Seus integrantes eram dependentes 
de regras e agentes do funcionamento do mesmo sistema português 
de comércio. Assim sendo, os da Bahia necessitavam de bons repre-
sentantes no grupo mercantil do Reino para que seus produtos fos-
sem comercializados, enquanto estes precisavam remeter à colônia 
os produtos europeus e os tecidos da Índia. Por vezes, unificavam 
os capitais formando sociedades comerciais para a Costa da Mina e 
outras praças. O avanço nos estudos de tais temas poderá levar-nos 
a compreender as relações dos traficantes estabelecidos na praça 
baiana de modo mais global e menos como uma concorrência entre 
metrópole e colônia. Destarte, abre-se possibilidades de pesquisa 
futuras para apurarmos a inserção daqueles homens de negócio 
no comércio global e, atém mesmo, podermos identificar os grupos 
mercantis em que atuavam, quiçá, encontrando aí as rivalidades.
Palavras-chave: Tráfico negreiro; Companhia de Comércio, 
Mesa de comércio, Rivalidades, Portugal, Holanda

A FARINHA DE MANDIOCA BRASILEIRA 
NO MERCADO ATLÂNTICO (BRASIL, 
PORTUGAL E ÁFRICA - SÉCULO XVIII).
Lara de Melo dos Santos / 
larademelosantos@gmail.com / Doutoranda – UFF

A farinha de mandioca foi um dos mais importantes produtos da 
economia de abastecimento no Brasil desde o início do XVI até a 
meados do século XIX quando, em resposta a uma sucessão de polí-
ticas de isenção fiscal promovidas pelo governo brasileiro, foi prete-
rida, em muitas regiões, pela farinha de trigo importada. Em função 
de sua extraordinária capacidade de conservação, a farinha de man-
dioca produzida no Brasil fornecia também a parte mais substancial 
da alimentação de muitas das embarcações que partiam ou faziam 
escala nos portos brasileiros, especialmente as negreiras, que con-
sumiam maiores quantidades do alimento. Foi sobretudo a sua ver-
satilidade nesta função (a de alimento de bordo) que, somada a ou-
tros fatores conjunturais, motivou a inclusão do produto na pauta 
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