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RESUMO: O presente artigo busca evidenciar a produção e o comércio na Vila de Cachoeira e seu termo, território do 

Recôncavo baiano, entre os anos de 1750-1808, considerando-a como parte integrante do império ultramarino português, 

cujas estruturas e dinâmicas se assentaram no antigo sistema colonial. Dessa forma, a proposta é demonstrar o complexo 

econômico presente nesse espaço colonial, que além da tradicional produção de fumo, revelou outras capacidades produtivas, 

manifestadas no cultivo e fabrico da cana, alimentos, criação de gado e uma intensa atividade comercial evidenciando sua 

movimentada riqueza. Cabe ainda acrescentar, que esse estudo procura também responder à necessidade de ampliar os estudos 

dos pequenos e médios produtores da Bahia colonial, do ponto de vista empírico. A documentação utilizada são os testamentos 

e os inventários post mortem localizados no Arquivo Publico do Estado da Bahia (APEB). 

Palavras-chave: Produção, Comércio, Vila de Cachoeira. 

 

ABSTRACT: This article seeks to highlight the production and trade in the Vila de Cachoeira and its term, territory of the 

Recôncavo of Bahia, between the years 1750-1808, considering it as an integral part of the Portuguese overseas empire, whose 

structures and dynamics were based on the old colonial system. Thus, the proposal is to demonstrate the economic complex 
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present in this colonial space, which besides the traditional production of tobacco, revealed other productive capacities, 

manifested in the cultivation and manufacture of sugarcane, food, cattle raising and an intense commercial activity 

highlighting its busy wealth. It should also be added that this study also seeks to respond to the need to expand the studies of 

small and medium-sized producers in colonial Bahia. From an empirical standpoint. The documentation used is the wills and 

post-mortem inventories located in the Public Archive of the State of Bahia (APEB). 

Keywords: Production, Commerce, Vila de Cachoeira. 

 

Introdução 

A produção e o comércio no Brasil colonial fazem parte do rol de assuntos mais famosos da 

historiografia brasileira, remetendo à formação da sociedade e economia nacional pautada no modelo 

dual da Casa-Grande e Senzala, que ganhou fama mundial através dos escritos de Gilberto Freyre. Por 

sua vez, Caio Prado jr., em 1942, ao lançar o conceito de Sentido da Colonização inaugurou um modelo 

teórico de explicação do nosso passado que foi amplamente aceito pelos intelectuais de sua geração e 

repercute até hoje no cenário acadêmico e não acadêmico brasileiro. 

Primeira capital da colônia portuguesa na América, São Salvador exerceu um papel de destaque no 

tabuleiro comercial mercantilista da coroa lusitana, entrando e saindo do seu porto diariamente inúmeras 

embarcações provenientes de várias partes do globo terrestre. Localizada na baía de Todos os Santos, a 

cidade de Salvador foi sempre amparada e abastecida por produtos agrícolas de sua hiterlândia mais 

próxima denominada Recôncavo. Área conhecida pelas diversas plantações que aí foram produzidas, 

sobretudo cana de açúcar, fumo e diversos tipos de plantas voltadas para alimentar.   

O presente artigo busca evidenciar a produção e o comércio na Vila de Cachoeira e seu termo, 

território do Recôncavo baiano, entre os anos de 1750-1808, considerando-a como parte integrante do 

império ultramarino português, cujas estruturas e dinâmicas se assentaram no antigo sistema colonial. A 

documentação utilizada são os testamentos e os inventários post mortem localizados no Arquivo Publico 

do Estado da Bahia (APEB). 

Dessa forma, a proposta é demonstrar o complexo produtivo e comercial presente neste espaço 

colonial, pois não somente viveu da tradicional produção de fumo, revelando então toda capacidade ao 

longo da vida das personagens envolvidas na produção e comércio de buscar riquezas e dinamização nas 

suas plantações agrícolas. Cabe ainda acrescentar, que esse estudo procura também responder à 

necessidade de ampliar os estudos dos pequenos e médios produtores da Bahia colonial, do ponto de 
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vista empírico, esmiuçando e revelando os diversos acervos documentais. 

 

A Vila de Cachoeira e Seu Termo: uma micro-região com seus limites territoriais, paisagísticos e 

geográficos. 
A Vila de Cachoeira e seu termo3 se localiza no espaço geográfico da capitania da Bahia 

denominado de Recôncavo, território com diversas ilhas e praias circundando a enorme baía de Todos os 

Santos, junto das várzeas, vales e planaltos. Possui uma área entre 10 e 13 mil quilômetros quadrados, 

dividida por inúmeros rios, desde o extenso Paraguaçu que se destacava no território, passando por outros 

de médio e pequeno tamanho, exemplo do Açú, Sergi, Subaé, Pericoara, Pitanga, Cotegipe, Jacaracanga, 

Una, Jacuípe, Joane e Pojuca. Dominou nessa área três tipos de vegetação: da Mata, do Agreste e do 

Litoral. A variedade do solo aí presente possibilitou o desenvolvimento de ricas culturas agrícolas, 

exemplo da cana-de-açúcar e do tabaco, que cresceram pela fertilidade do massapê e dos salões ou areais 

                                                
3Segundo Bluteau, termo significa: “marco, fim, limite físico, ou moral. Os termos da civilidade, Termo da Vila, ou Cidade, o espaço a que 

abrange a jurisdição dos seus juízes”. Ver em: BLUTEAU,  D. Rafael. Dicionário da Língua Portuguesa: Tomo Segundo, L-Z. Lisboa, 
Na Oficina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789. p.454 

 
Mapa 1: Carta 11, do "Guia dos Caminhantes", onde se pode observar A Vila de Cachoeira e seu termo no ano 
de 1817. "delineada e iluminada por Anastácio de Sta. Ana Pintor. Coleção Biblioteca Nacional (BN). 

Disponível em: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart325616/cart325616.htm 

Acesso em: 30/07/2021, 21:57 

 

 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart325616/cart325616.htm
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart325616/cart325616.htm
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(SCHWARTZ, 1998, p.77-94; MATTOSO, 1992, p.53-58). 

Fortemente conectada com a cidade de Salvador desde os tempos coloniais, não é exagero dizer 

que o Recôncavo e Salvador só existiram mediante a presença um do outro. Era desse Recôncavo, 

majoritariamente agrícola, que chegavam as principais mercadorias de subsistência, abastecedora dos 

soteropolitanos, entrando pelo porto mandioca, feijão, coco, laranja, milho, limão, manga e os variados 

legumes, ficando o açúcar e o tabaco destinados a exportação para as diversas praças globais (DE JESUS, 

2019, p.33-48; MATTOSO,1992, p.59-66). Desse modo, o Recôncavo não somente possibilitou o próprio 

modo de viver da economia de Salvador, como incentivou o avanço da colonização ao inóspito sertão, 

inclusive Cachoeira era conhecida como a porta de entrada ao sertão, saindo pelos antigos caminhos 

coloniais os carros de bois e animais de carga alcançando o rio das Velhas, em Minas Gerais, a região se 

destacou como um importante centro mercantil (MATTOSO,1992,p.59-

66;SANTOS,2013,p.278;IVO,2009,p.45). Esses caminhos não passaram despercebidos pelas 

observações de Vilhena, onde escreveu: 

Saem da Vila de Cachoeira diferentes estradas, o que concorre  muito para fazê-la famosa, pois que todas 

as minas, e sertões se vem dar àquele porto; há muitos pastos em que se refazem as cavalgaduras, que 

pisam aquelas estradas, e os viajantes ali vão deixar uma grande parte do seu dinheiro. A estrada que sai 

por São Pedro da Muritiba estende-se até Minas Novas, Rio de Contas, Serro do Frio, e todas as minas 

gerais, até que circundando vai sair no Rio de Janeiro; sai outra que passando pela vila de Água Fria, 

passa às minas de Jacobina, corta parte do Piauí, e conduz até o Maranhão; e além destas saem outras de 

menos conta, e menor distância.  (VILHENA,1969,p.483) 
 

Uma das atividades comerciais mais frutíferas e lucrativas que passava pela Vila de Cachoeira indo 

à região de Minas Gerais, foi o tráfico de escravos interno, ao menos temos notícias desse tráfico 

acontecendo de forma agitada desde 1727, quando o contratador Jerônimo Lobo Guimarães solicitava a 

coroa para efeitos de lucros a saída dos escravos através do cais de Cachoeira, alegando ocorrências de 

prejudiciais descaminhos4. Só que essa alegação do contratador não ganha veracidade quando 

observamos a documentação dos registros dos passaportes de escravos, sendo um livro de 1718-17295 e 

mais um de 1759-17726, onde todos os escravos aí passados pagaram os direitos. De qualquer forma, em 

                                                
4AHU, REQUERIMENTO do contratador do contrato dos escravos, Jerónimo Lobo Guimarães ao rei [D. João V]  solicitando a colocação 

em editais de todas as escravas dirigidas as Minas que embarcam no cais chamado Cachoeira. Bahia, 28 de fevereiro, 1727. CX.:29 – 
DOC.:2624. 
5APEB- Governo Geral e Governo da Capitania - Pedidos de Passaportes de Escravos e de Guias para Despachos de Embarcações. Seção 

Colonial e Provincial: Códice 248 (1718-1729). 
6APEB– Governo Geral e Governo da Capitania- Registros de Pedidos de Passaportes para Escravos e de Guias para Despachos de 

Embarcações. Seção Colonial e Provincial: Códice 249 (1759-1772). 
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1759, cerca de 89% dos escravos que saiam da Bahia ganhavam o destino das Minas Gerais, enquanto 

no ano de 1769, o número caiu para 39% (SANTOS, 2013, p.283). 

A região em estudo, era conhecida como os Campos da Cachoeira, englobando a Vila de Cachoeira 

e seu termo. O próprio Vilhena considerava que “de todas as Vilas do Recôncavo é esta a mais povoada, 

assim pelo seu comércio, como pela fertilidade do seu terreno, quando o seu clima é muito saudável, e 

benigno.” (VILHENA, 1969, p.483). Na segunda metade do setecentos, era formada por oito freguesias 

ou paróquias. Todas as Vilas fundadas no Recôncavo estavam associadas ao novo sistema de 

municipalidade imposto pela Coroa, implantado no final dos seiscentos, modificando as organizações 

estabelecidas por meio da igreja católica. Assim, no ano de 1693, a freguesia do Rosário foi elevada a 

Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, fazendo parte dos seus termos: São José das 

Itapororocas, São Pedro da Muritiba, São Gonçalo dos Campos, Outeiro Redondo, Santa’Anna do 

Camizão, Santiago do Iguape e Santo Estevão do Jacuípe. A elite da região era composta por algumas 

famílias diversificadoras do cultivo, basicamente sendo produtoras de açúcar na região do Iguape, 

plantadoras de fumo nas lavouras nos Campos da Cachoeira e criadores de gado no interior (NARDI, 

1996, p.36-41; SCHWARTZ, 1988, p.77-94; SANTANA, 2016,p.17-18, TEIXEIRA, 2011, p.130). 

 

QUADRO I 

População da Vila de Cachoeira e seu termo no ano de 1775 

A vila e seu termo Números das almas que tem 

Nosso Senhora do Rosário da Cachoeira 5.814 

São Pedro na Moretiba 4.012 

Nossa Senhora do Desterro no Oiteiro Redondo 2.947 

São Gonçalo nos Campos 3.625 

São José nas Tapororocas 5.017 

Santa Ana da Camizão 540 

Santiago no Iguape 3.671 

Santo Estevam no Jacuipe 1.354 

        Fonte: AHU, Col. Castro e Almeida. CX.:47-DOC.:8745 (1) 

 

 

O quadro acima, corresponde aos dados demográficos provenientes da Vila de Cachoeira e seu 
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termo, de modo que no ano de 1775, constava um total de 26.980 indivíduos ou “almas”, enquanto 

Salvador, ou cidade da Bahia, encontrava com um número de 40.922 indivíduos. A população completa 

de toda capitania da Bahia somava uma quantidade de 220.665 indivíduos nesta época7. 

Numa economia em que a agricultura operava majoritariamente no braço escravo, a produção se 

destacava por sua capacidade de estabelecer dinâmicas no cultivo. Para além do fumo, que sem dúvida 

foi a maior plantação, a Vila de Cachoeira e seu termo implementaram pequenas e médias lavouras 

presentes nos circuitos comerciais internos, como são os casos da mandioca, do algodão e do milho, mas 

também diversos tipos de frutas e hortaliças, sendo a criação de gado vacum e cavalar algo muito presente 

no local ( MATTOSO, 2004, p.281-297; SILVA, 2015, p.). 

Essa produção era realizada nos sítios e fazendas, não necessitava de enormes investimentos 

iniciais, isso comparado aos  grandes empreendimentos do açúcar, sendo necessário apenas a compra de 

um hectare de terra, que valia no setecentos cerca de 1.000 e 1.500 réis. Muitas vezes a morada dos 

proprietários não se enquadrava nas luxuosas casas grandes, mas nas rústicas casas e casebres térreos. 

Conforme o tamanho das terras, um número de 2 a 25 escravos davam conta dos trabalhos na lavoura, 

podendo algumas serem operadas apenas pelos braços do núcleo familiar (MATTOSO, 2004, p.281-297). 

O caso da produção fumageira é exemplar, pois somente o levantamento de uma “casa de fumo” 

já era suficiente para realizar as atividades, ou seja, era necessário um espaço voltado a secagem da folha 

do tabaco e uma palhoça dedicada à manufatura. O processo de fabrico é mais rápido em relação ao do 

açúcar, possibilitando duas safras anuais. No ano de 1788, apenas na Vila de Cachoeira estimavam 8.000 

lavradores fumageiros. A especialidade era o chamado fumo de corda ou rolo, sendo trançado em corda 

e enrolado em trouxas alcançando um peso de 25 arroubas. O preço oscilava conforme o clima, a 

imposição dos compradores e ação da superintendência do Tabaco. No ano de 1759, a média do valor do 

fumo de corda ficou em 500 e 900 réis por arrouba, já em 1808, a evolução do preço chegou a 1$500 

réis. Parte considerável de sítios e fazendas fumageiras destinavam ainda uma quantidade de terra na 

plantação da mandioca, gerando um excedente ao comércio (MATTOSO, 2004, p.281-297; NARDI, 

1996, p.111-113). 

                                                
7AHU, Col. Castro e Almeida. MAPPA de todas as freguezias, que pertencem ao Arcebispado da Bahia e sugeitos os seus habitantes no 

temporal ao governo da mesma Bahia, com a distincção das comarcas e villas a que pertecem, com o numero de fogos e almas, para se 
saber a gente que se póde tirar de cada uma dellas para de S.M., sem opressão dos povos. Bahia, 9 de janeiro de 1775 (Annexo ao n.8745). 

CX.:47-DOC.:8745 (1) 
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A produção da mandioca ocorria o ano inteiro, processada pelo plantio, capinação e colheita. 

Estando maduras, não havia necessidade das raízes serem extraídas logo, podendo continuar entranhada 

na terra pelo tempo de pouco mais de doze meses para não correrem o risco de tornarem-se lenhosas. No 

preparo da farinha, um modesto galpão era transformado em casa de farinha, muitas delas anexadas na 

casa do próprio produtor. A transformação propriamente da farinha se dava através de algumas etapas, 

primeiro ralava, segundo lavava, depois passava pela prensa, peneira e torração. Esse procedimento se 

operava numa rústica roda de ralar, sendo comum também o uso de algumas mais avançadas, como a 

roda de moenda ou bolandeira, a qual aproveitava ou não a água dos rios e os cavalos para girar o rodete 

mais rápido. Seja como for, como o preço e a oferta flutuavam bastante anualmente ou mensalmente, 

antes de tudo a mandioca seria viável no tocante a subsistência (BARICKMAN, 2003, p.271-278). 

Nos campos da Vila de Cachoeira, na freguesia do Iguape, a cana de açúcar crescia nos engenhos 

e fazendas. Vilhena ao comentar a região mencionou “não menos de catorze engenhos, em que se fabrica 

o melhor açúcar do Recôncavo” (VILHENA,1969, p.483-484). Para fabricar açúcar, basicamente era 

necessário o estabelecimento de uma casa de moenda, casa das caldeiras, casa de purgar, galpão de secar 

e um depósito voltado ao encaixotamento do açúcar. A safra acontecia após longos nove meses de intenso 

trabalho, exigindo por parte dos senhores de engenhos planejamento e organização. O processo do fábrico 

do açúcar se dava seguindo algumas etapas, ou seja, moagem, cozimento nas caldeiras e tachas sobre o 

fogo e a purgação. O preparo da terra poderia ser feito tanto por arado ou enxada. A melhoria na busca 

de uma produção mais rápida somente foi realizada na implantação das moendas horizontais, isso nos 

idos de 1800 (BARICKMAN, 2003, 278-291). 

A imensa maioria dos gêneros agrícolas produzidos no Recôncavo eram exportados para o porto 

de Salvador, ponto mercantil de suma importância no sistema colonial, assinalado por Charles Boxer e 

Amaral Lapa, como o porto de maior volume de comércio de todo império do ultramar da coroa 

portuguesa no ano de 1796. Dessa forma, Maria Rapassi Mascarenhas procurou interpretar nesse 

movimentado ancoradouro um local de convergência e irradiação das mercancias, muitas delas vinham 

da Vila de Cachoeira, como tabaco, açúcar, sardinhas pititingas, legumes, milho, louças cabocla, farinha, 

couro e gado (BOXER,2002,p.241; LAPA, 2000, p.253-299; MASCARENHAS, 1998, p.136-149; DE 

JESUS, 2019, p.33-48). 

Como um porto de convergência e irradiação do antigo sistema colonial português, grandes  
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porções dessas mercadorias, ao serem recebidas, foram exportadas na direção das diversas praças 

comerciais ultramarinas. Lisboa representava uma delas, importando quantidades imensas de açúcar e 

tabaco, produzidos no Recôncavo. Os portos da África Ocidental, localizados na região denominada de 

Costa da Mina, importava tabaco de refugo, sendo uma espécie de “moeda” nas transações atrelada a 

compra de escravos. O tabaco e o açúcar ainda foram importantes mercadorias nas negociações com o 

comércio asiático (MASCARENHAS, 1998, p.136-149; DE JESUS, 2019, p.33-48; VERGER,1987, 

p.20-26). 

Conjuntamente com esse comércio externo, através do porto de Salvador também foi realizado um 

importante e extenso comércio interno, donde após receber as mercadorias do Recôncavo, saíam rumo 

às outras capitanias e vilas mais ou menos próximas a capital (MASCARENHAS, 1998, p.136-149). As 

mercadorias que ficavam em Salvador, ganhavam o caminho do Celeiro Público, sobretudo a mandioca, 

conforme Afrânio Simões, os registros encontrados nessa instituição mostram que no período de 1785 

até 1851, somente a farinha teve um volume total de 88% das entradas no âmbito de alimentar da cidade 

(SIMÕES FILHO, 2011, p.23-26). 

No próprio Recôncavo, sobretudo na Vila de Cachoeira e seu termo, havia ligações com as outras 

capitanias, como foi o caso de Ilhéus, detendo uma posição de destaque no seu desenvolvimento 

produtivo e comercialização, ideia apresentada por Marcelo Henrique Dias: “a manutenção deste 

território como zona especializada na produção de mantimentos tornou-se condição vital para o 

desenvolvimento da economia de exportação do Recôncavo” (DIAS,2007,p.85). Ainda assim, tal Vila  e 

seu termo esteve vinculada com o sertão, conforme foi dito acima, tendo conexões mercantis com o norte 

da capitania, indo desde Jacobina, passando por Maracás, Caetité, havendo importantes transações 

mercantis, realizadas através das importações de carnes, couro, sebo e bois (MATTOSO, 1992, p.59-66; 

IVO, 2009,p.147-148). 

Uma boa parte da alta produção dos Campos das Cachoeira, sobretudo do açúcar e do fumo, foi 

movimentada pelos negociantes instalados em Salvador, parte importante da estrutura do sistema 

colonial. Eram eles fornecedores das embarcações responsáveis pelo transporte das mercadorias, 

disponibilizando também créditos para montagem e organização das lavouras e engenhos; a maior parte 

dos gastos custeavam os materiais, escravos e os variados artigos estrangeiros de consumo. Em geral, os 

lucros angariados nesses empréstimos provinham dos pagamentos em espécies, basicamente açúcar e 
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fumo, ficando o valor abaixo da praça. Ainda vendiam as safras dos produtores no mercado global, 

enviando a um mercador da metrópole, geralmente seu sócio nos negócios ou atuando como 

correspondente comercial (SCHWARTZ, 1998, p.144-146). 

 

A Vila de Cachoeira e seu Termo: Um mosaico de produtores e produção nos inventários e 

testamentos da região 

 

Durante anos a historiografia nacional tendeu a entender a Vila de Cachoeira e seu termo como 

uma grande plantadora de tabaco no período colonial, muito deste pensamento partiu das ideias da obra 

clássica de Jean Baptiste Nardi, O Fumo Brasileiro no Período Colonial, que abordou o fumo dentro de 

uma visão global dos mais variados aspectos, analisando dentro do antigo sistema colonial através do 

viés do mercado interno. Consideramos Fluxo e Refluxo, escrito por Pierre Verger, mais uma obra 

propagando essa imagem da Vila, sobretudo exportando tabaco de terceira categoria para comprar 

escravos na Costa da Mina. (NARDI, 1996;VERGER,1987) 

Ao analisar os testamentos e inventários dos produtores na Vila de Cachoeira e seu Termo, notamos 

a presença das variadas produções exercidas pelos colonos, sendo que um dos fatores viáveis para tal 

variedade foi a natureza próspera da região, possibilitando uma abundância fluvial, rico solo e um clima 

vantajoso aos plantios. Outro fator determinante esteve na sempre disponibilidade da mão-de-obra 

africana. 

E ao que parece, uma grande parte dos colonos instalados na localidade ambicionava se libertar da 

sempre presente e hostil intervenção da Coroa nos elementos tangentes a produção, sobretudo na taxação 

dos preços. Segundo Francisco Carlos Teixeira da Silva, partiu dos produtores de fumo e dos lavradores 

de mandioca, uma oposição da política régia, vinda desde 1686, na busca de fixar uma especialização da 

produção na região. Por sua vez, também devido a vontade dos grandes plantadores em querer separar 

terras ao cultivo de alimentos fez gerar um crescimento da competição deles. (SILVA, 1989, p.149; 

FLORY, 1978,p.30-31) 

Também se deveu a questão do crescimento econômico das exportações, no que Caio Prado Jr. 

denominou de “renascimento agrícola”, surgindo novas oportunidades entre os anos de 1780 e 1829, 

ocorrendo então uma forte tendência para diversificação de plantios. De fato, na visão de B.J. Barickman, 

os pequenos e médios produtores da região não procuraram deixar suas plantações de abastecimentos 
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para abrir novas plantations, porque na diversificação existia um aumento real na produção tanto nos 

produtos voltados ao mercado externo como ao mercado interno. (BARICKMAN, 2003, p.30;PRADO 

Jr, 1965, p.81-94) 

Esse foi o caso, por exemplo, de José Martins da Costa, falecido em 1792. Nascido na freguesia de 

São Salvador de Estevam, arcebispado de Braga e termo da vila de Ponte de Lima, aí mesmo casou com 

Jozefa Maria de Santa Anna, gerando dois filhos: Jozé e Luiza, que viviam com o tutor, seu irmão Manoel 

Martins da Costa. Morador na própria Vila da Cachoeira, analfabeto, declarou ser irmão da Irmandade 

do Santíssimo Sacramento da Matriz desta Vila, da Venerável Ordem da Senhora do Monte do Carmo e 

Irmandade das Almas. Tinha casas de sobrado na rua de baixo da Vila, obtendo um valor de 1:100$000 

réis, e outras casas terreas no Caquende, sendo foreiras e no valor de 40$000 réis8. 

Dono de um sítio e de uma fazenda, podemos observar em suas atividades produtivas uma 

destacada variedade, sendo a produção fumageira apenas mais uma, acrescentando também mandioca, 

milho e feijão, sem contar a criação de gado. Na fazenda (sítio) denominada de Jordão, onde existia uma 

casa de fumo com uma roda de ralar mandioca, encontramos uma pequena plantação de bananal, 10.500 

cobas de mandioca, 6.000 pés de mandioca nova, 40.000 pés de fumo, 23 arroubas e 2 lavras de fumo, 

um carro e meio de milho, além dos 22 alqueires de feijão vermelho, branco e olho de Pomba. Contava 

assim com um valor total de 500$559 réis. Existia igualmente 16 cabeças de gado, custando 5$000 réis 

a unidade, totalizando um preço de 80$000. Por fim, quando ocorreu sua morte nasceria onze bezerros9. 

Já no sítio denominado de Saco, que beirava o rio Paraguaçu, avaliado em 700$000 réis, era dono 

somente da metade, existia uma pedra de ralar milho, uma casa de fumo e cinquenta cabeças de gado 

avaliadas a unidade em 5$000 réis, estando o total em 250$000 réis10. 

Seguindo os rastros dos produtores, vamos encontrar no inventário de Luzia Maria do Rosário, 

falecida no ano de 1796, um sítio denominado da Cruz, localizado na freguesia do Iguape. Era casada 

com Manoel de Jesus Maria, tiveram cinco filhos. Assim, neste sítio havia 202 cabeças de gado, cujo 

valor da unidade estava em 5$00 réis, sendo o total em 1:010$000 réis. Acrescente-se ainda um roçado 

de algodões novos avaliado em 20$000 réis. Há outro roçado de algodões, mas já aqui mesclado com 

milho, calculado no mesmo 20$000 réis. Em suma, estando no Iguape, um dos três polos centrais da 

                                                
8APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira, José Martins da Costa, 1792, 02/706/1168/02. 
9Idem. 
10Ibidem. 
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produção açucareira no Recôncavo, conforme as palavras de B. J. Barickman (BARICKMAN, 

2003,p.40), não admira assim as diversas tarefas de cana plantadas no sítio, correspondendo ao valor 

total de 57$000 réis11. 

Entre esses produtores, outro descoberto ao longo da pesquisa foi o capitão e “homem abastado de 

bens12” Francisco Pires Lima, que faleceu em 1779, sendo morador na fazenda Tiririca da freguesia do 

Outeiro Redondo, avaliada em 800$000 réis. Gerou quatro filhos com sua mulher Anna de Aragam e 

Jesus Maria. Seu irmão de Lisboa, João da Costa Lima, ocupava o cargo de Oficial maior do Desembargo 

do Paço na época da sua morte. Era devoto de São Francisco e Santo Antônio, sabendo ler e escrever. Os 

livros presentes na fazenda atestam para um razoável hábito de leituras, uma raridade entre os produtores. 

Trata-se precisamente de umas Horas Portuguesas, um livro intitulado Mistica Cidade, outro de Sermões, 

um tomo da Escola Decurial, um Manual da Missa e uma Cartilha toda velha, rota e desencadernada. 

Esses livros valiam $500 réis13.   

Nessa fazenda havia casas de engenhocas de purgar e com caldeiras, existindo as moendas para 

moer, assim como uma casa de fumo onde também se fazia farinha, a roda de ralar mandioca era um 

acessório para tal atividade. Assim, encontramos cinquenta e quatro tarefas de cana cujo valor alcançava 

39$000 réis. Também havia quinze cabeças de gado no valor total de 52$000 réis, além das plantações 

novas de mandiocas. Finalmente possuía um saldo no valor de 241$265 réis, proveniente de uma dívida 

da venda de tabaco ao importante negociante Inocêncio José da Costa14. 

Obviamente que não faltavam os escravos para produção, José Martins da Costa, conseguiu obter 

um plantel de dez escravos. No entanto, vamos apresentar somente aqueles envolvidos diretamente na 

produção. Contou então com o crioulo Feliz, que era de maior e trabalhava no serviço da enxada. Devido 

a uma doença nos pés, chamada de boubas, seu preço ficou apenas em 50$000 réis. Trabalhando como 

canoeiro, tinha esse produtor Caetano, proveniente da Costa da Mina, sendo avaliado em 140$000 réis, 

                                                
11APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira, Luzia Maria do Rosário, 1796/1802, 02/713/1175/08. 
12Recebeu a patente de capitão de Infantaria da Ordenança da freguesia do Outeiro Redondo no ano de 1757, “cuja Freguesia terá quarenta 

soldados, para qual o seja, use, e exerça, com todas as honras, graças, franquezas, preeminências, privilégios. Liberdades, e isenções, que 
lhe tocam, podem, e devem tocar aos mais capitães das companhias de Infantaria da Ordenança deste Estado, e Reino de Portugal”. Ver em:  

AHU. REQUERIMENTO de Francisco Pires de Lima ao rei [D.José] solicitando confirmação de carta patente do posto de 

capitão de Infantaria da Ordenança da freguesia do Outeiro Redondo. Anexo:carta patente. 10 de maio de 1757. CX.:131- 

DOC.: 10245. 
13APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira, Francisco Pires Lima, 1779, 02/693/1150/06. 
14Idem. 
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e ainda o crioulo Antonio, detentor de uma ferida no pé esquerdo e com vício de fugir, elementos 

prováveis para seu valor está somente em 40$000 réis15. 

Luzia Maria do Rosário usufruiu de onze escravos, mas apenas quatro escravos eram envolvidos 

nos afazeres produtivos, havendo três angolas e um nagô, todos do “serviço da enxada”, certamente 

foram empregados no trabalho da criação de gado e da pequena lavoura, algumas das atividades 

constadas no seu inventário16. 

Francisco Pires Lima, por outro lado, desfrutou de diversos escravos, ganhando singularidade pela 

questão familiar, pois todos, num total de vinte e seis escravos, estão envolvidos em grupos de 

parentescos, basicamente entre mãe, pai e filhos. Contudo, vamos centrar aqui para aqueles que 

desempenhavam atividades na produção, como foi o caso de Clara, da etnia gege, do serviço da enxada, 

seu filho, o crioulo Valentim, era pastor de gado17. 

Detinha igualmente o crioulo Luiz, ocupado no serviço da enxada, sendo que sua mulher, a crioula 

Feliciana, atuava no serviço da enxada e da madeira. Outros do mesmo serviço da enxada foram os geges 

Cosme, Felipe e Miguel. Já a crioula Rita, com seus filhos Inácio e Antonia, atuaram do mesmo modo 

no serviço da enxada. Juntamente com eles trabalhavam o casal crioulo Teodozio e Barbara, o primeiro 

era carapina e a segunda do serviço da enxada. Constam ainda Geraldo, um crioulo serreiro e lavrador 

de machado, o gege Gonçalo empregado no serviço da enxada, e a crioula Maria do mesmo serviço. Por 

fim, encontramos o gege Francisco, que desempenhou funções como mestre de melado e alambique, mas 

também mais um gege de nome não identificável do serviço da enxada18. 

Constata-se assim por dentro das mais diversas produções aí vistas, o que disse B. J.Barickman, ao 

afirmar sobre o movimento da não monocultura voltada ao mercado externo na expansão da lavoura 

fumageira no recôncavo. E é isso que, em certa medida, explicou: “o que se deu não foi a transformação 

de sítios e fazendas de porte pequeno e médio em grandes plantations monoculturas, mas, sim, a 

diversificação das atividades agrícolas.” (BARICKMAN, 2003, p.314-315) 

Rae Flory, No capítulo cinco, intitulado Land and Society in the Tobacco District of Cachoeira, já 

chamava atenção ao papel de diversificação produtivo existentes na Vila e seu termo, mas centrada e 

                                                
15APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira, José Martins da Costa, 1792, 02/706/1168/02. 
16APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira, Luzia Maria do Rosário, 1796/1802, 02/713/1175/08. 
17APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira, Francisco Pires Lima, 1779, 02/693/1150/06. 
18Idem. 
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limitada nos plantadores de fumo, disse que a diversidade de produtores foi uma constante no local, 

caracterizando os plantadores de tabaco como um grupo heterogêneo, havendo a grande, média e pequena 

propriedade. Em regra, integrava a paisagem um sítio ou fazenda mista, empenhadas de acordo ao plantio 

do tabaco, mandioca, feijão, milho e a criação de gado. Com o correr do tempo, essa diversificação ao 

lado da flexibilização do cultivo, processamento e comercialização do tabaco, viabilizaram ao produtor 

de tabaco, se não uma riqueza luxuosa, ao menos segurança e liberdade no estabelecimento (FLORY, 

1978, p.158-217). 

E estudos recentes vem procurando fazer um esforço para entender a produção na Vila de Cachoeira 

e seu termo de um modo diversificado no plantio, disso assinalou Ana Paula de Albuquerque Silva, ao 

analisar 141 inventários de lavradores de tabaco disponível no acervo do Arquivo de Cachoeira, entre os 

anos de 1784-1831, na sua opinião: “os inventários post-mortem foram as fontes que nos permitiram 

refletir que, mesmo sendo uma mesma categoria social, havia uma variedade de aspectos que lhes dava 

feições diversas. Essa diversidade foi permitida, principalmente, pelas diferentes atividades exercidas, 

como a pecuária e a produção de alimentos.” (SILVA,2015, p.69) Essa realidade adentrava o Recôncavo 

em tempos de província, cuja antiga Vila e agora cidade de Cachoeira juntamente com suas freguesias, 

também diversificaram a capacidade produtiva, não se limitando ao fumo, havendo criações de gado, 

plantações de cana, mandioca, frutas, hortaliças e cereais (ROCHA,2015,p.193). Assim, esse cenário 

atemporal da diversificação produtiva foi uma constante em todas as épocas do território cachoeirano e 

suas adjacências. 

Consideramos que às variadas produções realizadas por esses colonos ganhavam o circuito de um 

abastecimento interno, cuja diversificação formava um mosaico ambientado dentro de um mercado 

colonial que despontava através do resultado da ação e reprodução desses inúmeros modelos produtivos. 

E isso, de certa forma, disse Amaral Lapa sobre a forma permanente do processo em que foi gerado o 

comércio colonial, ocorrendo ao longo de todo o antigo sistema colonial. Portanto, tal modelo do sistema 

colonial não ganha a perspectiva pensada por Caio Prado Jr., vendo na produção de comestíveis ao 

mercado interno como apenas um apêndice da grande lavoura. Aliás, o próprio Lapa ironiza essa 

linhagem de pensamento ao entender que não era somente a estrutura da grande plantagem que 

representava a riqueza colonial,  procurando elucidar a pequena e média produção, porque se não tudo 

que não fosse desta estrutura, “era o modo de produção da Miséria!” (LAPA,1982, p.38-65; PRADO, Jr., 
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2011, p.148-149) 

Do mesmo modo procurou observar João Fragoso, quando afirmou que devido ao fato de existir 

pequenas e médias empresas produzindo através da escravidão, o escravismo colonial não ficava somente 

na agroexportação, sendo essas empresas abastecedoras do mercado interno e capacitadas a realizarem 

acumulações internas (FRAGOSO, 1998, p.121-123) 

Já agora, porém, Amaral Lapa observou como a colônia seria um mercado consumidor seguro para 

os produtos locais, podendo ser nos comestíveis, manufaturados ou mesmo nos serviços 

(LAPA,1982,p.41). Nos inventários encontramos as diversas formas de comércio executadas pelos 

produtores no espaço em foco, voltadas mediante a diversificação comercial, uma foi executada nas 

vendas de vários alimentos, ficando outras através dos serviços de aluguéis de casas ou mesmo nos ditos 

“jornais” dos escravos.   

Exemplificando às atividades comerciais de José Martins da Costa, naturalmente não se restringiam 

a venda de gados, conforme podemos ver num pagamento recebido de um boi por 4$500 réis, havendo 

da mesma forma, vendas de leite, produzido em um dos dois sítios, onde até ocasião da sua morte tinham 

rendido um valor de 58$515 réis. Como produtor de mandioca, não é mero acaso constar negócios de 

farinha, por exemplo, “declarou ter vendido da fazenda do Jordão quarenta e oito alqueires de farinha e 

tem rendido vinte e três mil e quarenta réis”. Certamente as duas canoas presentes no inventário estavam 

a serviço dessas vendas e das carregações19. 

Ao lado dessas pequenas transações mercantis, revelava-se também a diversificação comercial nos 

ganhos dos jornais dos negros, como foi o caso do escravo Caetano, que até a época da morte do 

inventariante, contribuiu ao pecúlio do seu dono com o valor de 21$300 réis. Só que não somente 

dinamizava suas atividades comerciais através dos ganhos, pois “declarou receber do devedor Francisco 

Correia de Oliveira de alugueis das casas a quantia de doze mil duzentos e sessenta réis.20”     

Chama atenção no inventário de Luzia Maria do Rosário as várias casas, sem dúvida, acreditamos 

serem usadas para o comércio de aluguéis, o que torna-se viável na possibilidade de dinamizar seu capital. 

Com efeito, era detentora de um imenso sobrado na rua do Porto, Vila de Cachoeira, no valor de 

1:000$000. Detinha outra casa terrea pegada ao dito sobrado, avaliado em 300$000 réis, bem como outra 

                                                
19APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira, José Martins da Costa, 1792, 02/706/1168/02. 
20Idem. 
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no valor de 250$000. Também tinha mais uma em um beco próximo ao sobrado, no valor de 50$000 réis, 

e outras duas no mesmo valor. Estando outra em 65$000, mais uma no Porto em 250$000. Essa última 

sabemos que foi alugada para uma fábrica de costuras pertencentes a dona Josefa de Amorim Coelho21, 

viúva do capitão-mor José Antônio Fiúza de Almeida, e mãe do sargento-mor de igual nome do pai. Eram 

donos de um engenho de açúcar localizado na beira do rio pitanga, ou seja, “Barra do Rio Pitanga e pelo 

Rio Parásû assim acima até a Pedra Branca com suas ilhas22”. 

 

QUADRO II 

Algumas contas das despesas que fez José dos Santos Lima por cabeça de sua mulher Thereza Maria de Jesus viúva 

de João Lopes Ferreira 

1785 

Produtos Valores em réis 

24 litros de carne para semana em 10 meses a razão de 600 

rs por arroba 

18$000 

35 alqueires de farinhas a $960 rs 33$600 

3 enxadas novas a $600 rs 1$800 

1 facão $640 

3 couros para enrolar o tabaco a 1000 rs 3$000 

7 ½ Canadas de mel para o dia a $160 rs 1$200 

1786 

24 litros de carne para semana em 10 meses a razão de 560 

réis por arroba 

16$800 

15 alqueres de farinha a $960 réis 14$400 

3 enxadas novas a $600 1$800 

2 machados a $800 1$600 

2 cavadores a $480 $960 

2 foices a $600 1$200 

1 facão $640 

1787 

1 caixa de carne por semana em dez meses a $560 22$400 

Fazenda para o gosto de casa que se comprou aos ditos José 30$000 

1788 

                                                
21APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira, Luzia Maria do Rosário, 1796/1802, 02/713/1175/08. 
22AHU, REQUERIMENTO de Josefa de Amorim Coelho e seu filho o sargento-mor José António Fiúza de Almeida à rainha [D.Maria I] 

solicitando a resolução da questão relativa aos limites do engenho que possuem sobre o rio Pitanga. Bahia, 25 de maio de 1798. CX.:209 – 
DOC.: 14834. 
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1 caixa de carne por semana em dez meses a $520 20$800 

5 alqueres de feijão a $960 4$800 

5 couros para enrolar o tabaco a 1$000 5$000 

13 canadas de mel para o dia a $250 3$250 

Despesas de fazendas e ferramentas para casa 68$760 

1789 

1 caixa de carne por semana em dez meses a $560 22$400 

4 couros para enrolar o tabaco a $800 3$200 

12 cananadas de mel para o dia a $120 2$440 

  

Despesas de fazendas e ferramentas 3$293 

Despesas que se fez com sal e azeite de peixe nos anos de 85 

até 89. 

14$000 

Fonte: APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira: João Lopes Ferreira, 1784/1801,02/697/1159/04 
 

Uma das possibilidades para observar o importante comércio doméstico presente na Vila de 

Cachoeira e seu termo ficou acerca dos gastos dos homens que o habitavam, como foi caso do lavrador 

de tabaco José dos Santos Lima, cujo quadro acima pode se analisar as contas dos alimentos e ferramentas 

consumidas por sua esposa Tereza Maria de Jesus, que era analfabeta e viúva do produtor João Lopes 

Ferreira, juntamente os filhos e escravos. O valor total gastado entre os anos de 1785 até 1789, figurou 

em 295$983 réis. O maior valor ficou em 68$760 réis, proveniente com gastos de “ferramentas e 

fazendas” para casa, talvez nestas fazendas existem tecidos. Não sabemos se a compra foi realizada em 

algum estabelecimento ou na mão de algum caixeiro viajante, ou dos próprios vendedores locais, 

podendo até mesmo ter sido nas fazendas23. 

A carne conforme vimos no quadro representou um dos maiores produtos de consumo pela família 

de José dos Santos Lima, muito provavelmente fosse um dos principais alimentos desfrutados pela 

sociedade colonial da Vila em foco, passagens da carne alimentando esses indivíduos não é difícil de ser 

encontrada nos inventários, e essa situação ocorreu com José Martins da Costa, onde encontramos 36 

arroubas de carne para sustentar seus filhos e os escravos, custando um total de 20$16024. Portanto, a 

carne não servia somente a subsistência dos senhores e sua família, os escravos usufruíam de algumas 

                                                
23APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira,  João Lopes Ferreira, 1784/1801,02/697/1159/04. 
24APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira, José Martins da Costa, 1792, 02/706/1168/02. 
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porções. 

O que, com segurança, se pode afirmar de um negociante atuante na dita Vila, diz respeito ao 

mercador Antonio Ribeiro Guimarães, vendendo algumas mercadorias ao padre, sacerdote do habito de 

São Pedro, João Gonçalves Pitta, filho do produtor Luis Gonçalves Pitta. Essa compra seria repassada a 

sua irmã Maria da Silva, na qual fez em sua escrita a menção de corresponder a “Uma peça de Bertanha, 

e outra de parnicado que comprou o dito Padre em uma canastra: cinco covados e meio de baeta preta 

para o luto, dois covados de ruam, um pouco de fumo, e duas oitavas e meia de retros para a dita Baeta25.” 

Vale ressaltar que o mercador Antonio Ribeiro Guimarães, adquiriu das mãos de Pedro de Oliveira, 

no ano de 1739, um armazém e terras na Vila de Cachoeira, na mesma localidade da propriedade de João 

Rodrigues Adornos. O armazém tinha a utilidade de recolher toda produção fumageira da região, mas as 

autoridades régias havia negado ao mercador tal empreitada, alegando ser o estabelecimento úmido, 

exposto as inundações do rio na hora da carregação das embarcações26 e podendo sofrer descaminhos 

através do seu caixeiro, tratando-se na ocasião de Domingos de Souza27. 

Deve-se, em todo caso, considerar ainda os pequenos comerciantes itinerantes que provavelmente 

vendiam suas mercadorias em algum canto da Vila, isso pode ser evidenciado através de Antonio dos 

Santos, analfabeto falecido em 1780. Originário da cidade de Lisboa, na freguesia Nossa Senhora do 

Paraíso, era casado em Pernambuco, na freguesia de Santa Cruz. No seu testamento, deixou dentre outros 

itens dos seus limitados bens: “um braço de balança de ferro com suas conxas de tabua meia arroba de 

                                                
25APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira, Luís Gonçalves Pitta, 1743/1752, 02638a/1093/04. 
26No alvará de 17 de julho de 1775, que ampliou os regimentos e alvarás do tabaco, encontramos uma destacada preocupação no 

armazenamento do fumo, diz no parágrafo 13: “porque também me tem sido presente, que da falta de reparo nas conduções do Tabaco das 
Casas dos Lavradores para as Villas do Reconcavo; no recolhimento nestas; e no transporte das mesmas para a Bahia; resultam por muitas 
vezes as avarias, que ocasionam a corrupção do mesmo Tabaco, em prejuízo dos Donos dele, e da reputação do Gênero; tudo pela culpável 
omissão de o conduzirem nos Carros, e o transportarem nos Barcos descobertos, e expostos umas vezes ao rigor do Sol, e outras ao da 

Chuva, descarregando-o por lamas, e água; e recolhendo-o em Armazéns molhados e destes rolando-os pela mesma humidade para os 
Barcos; sendo tão prejudicial para conservação deles; assim a ardência do Sol naquele clima, como a humidade da água doce; e para evitar 
o comum prejuízo proveniente da falta das necessárias cautelas: ordeno, que a Mesa da Inspeção, e de comum acordo com os Ministros, e 
Câmaras das respectivas Terras, e Vilas do Recôncavo, estabeleçam todas as mais eficazes providências, para que os Lavradores conduzam 
os rolos nos Carros com cobertas, que os defendam do rigor do Sol, e umidade das Chuvas: que nas Vilas da Cachoeira, e nas mais do 
Recôncavo, sejam logo recolhidos aos Armazéns, sem os demorarem nas Ruas, e Praças expostos ao Sol, e Chuva, e os não rolem para os 
Barcos pela água, e lama; sendo os Donos dos mesmos Barcos, que não forem de coberta, obrigados a trazerem encerrados, com que bem 
os cubram, e defendam do mesmo Sol, e Chuva, pena de pagarem os transgressores o dano, que causarem, em dobro pela primeira vez, e o 
tresdobro pela segunda; e reincidindo, serem presos, autuados, e degradados para fora da Capitania por tempo de cinco anos”. Ver em: 

“Alvará de 17 de Julho de 1775, sobre o preço, e Comércio do Tabaco do Brasil, e sobre a Agricultura deste, que amplia os dois Regimentos, 
e Alvarás do dito Tabaco”. In: SOUSA, José Roberto Monteiro de Campos Coelho. Systema, ou Colecção dos Regimentos Reaes. Lisboa: 
Na Oficina de Simão Thaddeo Ferreira, 1785. Tomo IV.  p.115. 
27AHU, REQUERIMENTO de Antônio Ribeiro Guimarães ao rei [D. João V] solicitando confirmação da sessão que fez o capitão João 

Rodrigues Adorno para o recolhimento de todos os tabacos. Bahia, 4 de setembro de 1739. CX.: 66-DOC.:5552. 
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pesos de bronze em miudas e meia arroba de peso de ferro inteiro um caixão de botar sal uma quarta e 

meia quarta e duas medidas pequenas.” E também declarou ter “mais um banco grande e um fino de botar 

sal e duas barricas uma grande e outra pequena28.” Em certo momento do citado documento, se limitou 

a dizer que seus bens foi conseguido através de sua “agência”, ou seja, no dicionário de Bluteau, agência 

quer dizer “trabalho, indústria, grangearia, modo de ganhar a vida, administração, solicitação de algum 

negócio”. (BLUTEAU, 1789, p.40 ) 

Também houve casos de capitães de embarcações que ganhavam um capital considerável no tráfico 

de escravos e investiam em terras no termo da Vila de Cachoeira. A presente situação ocorreu com o 

capitão José de Oliveira e Almeida, que faleceu em agosto de 1808, “proximamente a cidade de Angola”, 

como falou sua esposa. Morou na cidade de Salvador, na Ladeira da Água Brusca, na Freguesia do Santo 

Antônio Além do Carmo. Foi casado com Ana Maria Rosa do Espírito Santo, tendo uma filha por nome 

de Thereza Maria de Jesus, com idade de 18 anos. Em Angola, no “decurso de mais de dez anos que 

residi com o meu negócio”, acabou fazendo dois filhos com sua amante, uma preta angolana. Conseguiu 

adquirir uma fazenda denominada dos Piloens, localizada na Freguesia de Muritiba, constando cento e 

vinte vacas e dez garrotes (bezerro). Essa fazenda ficou de herança para seus filhos29. Não sabemos 

quais foram as relações comerciais do capitão com essa criação de gado, mas é muito provável ter 

conseguido obter ganhos mercantis dentro da região de Cachoeira. 

Outra situação ficava acerca dos negociantes que vinham da metrópole e ficavam um tempo na 

Vila de Cachoeira, onde conseguiam acumular algum capital nas atividades comerciais, seguindo depois 

para residir em Salvador. Talvez um dos principais nomes à evidenciar tal episódio esteve diante da figura 

de Joaquim José da Silva Maia, que nasceu no Porto, em Portugal, no ano de 1776. Sabe-se de sua partida 

para Vila de Cachoeira, provavelmente no ano de 1796, onde residiu por pouco mais de seis anos, 

passando em 1802 a residir em Salvador, tendo cerca de 26 anos de idade. Morreu no Rio de Janeiro, em 

1832, já com 56 anos, obtendo uma considerável presença nos acontecimentos que antecederam a 

independência brasileira (ALVES, 2018; ALVES,2020) 

A historiografia do antigo sistema colonial ao longo dos anos minimizou ou até mesmo negou a 

importância do setor mercantil interno, Caio Prado Jr. ao se referir aos comerciantes menores, retalhistas 

                                                
28APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira,  Antonio dos Santos 1780/1781, 02/694/1155/05. 
29APEB, Judiciário, Inventário de José de Oliveira e Almeida, 1808, 05/2048/2519/14.   
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e das fazendas de primeira necessidade, disse haver multidões deles, mas não possuem “relevo social 

algum”. Em sua visão, seria apenas o negociante português especulando nos trópicos aquele com relevo. 

(PRADO Jr, 2011,p.312) Por sua vez, Celso Furtado, quando analisou o período da chegada da família 

real ao Brasil, foi categórico ao dizer “não existindo na colônia sequer uma classe comerciante de 

importância”(FURTADO, 2007, p.144). Fernando Novais, foi mais além, dizendo que “o universo das 

relações mercantis atingiu apenas a camada superior dos colonos senhores de escravos.” (NOVAIS, 

1981,p.111) 

A pecuária centralizada na criação de gado é um dos elementos fundamentais nesse mosaico das 

produções da Vila de Cachoeira e seu termo, podendo ser realizada em associação aos lavradores de 

fumo. De fato, não faltam exemplos desses produtores nos inventários colonias do local. Podemos 

observar dentre outros: Manoel Moreira Duarte, que com suas 447 cabeças de gado e 37 boi manço, se 

destacava no Termo de Jacuípe, freguesia de São José das Itapororocas30. No Outeiro Redondo, 

Francisco Pereira da Silva se notabilizava com suas 62 cabeças de gado e bois31, enquanto que Francisco 

Ribeiro de Souza, alocado na freguesia de São Gonçalo, fazia inveja por suas 2.500 cabeças de gado32. 

Por sua vez, Bernarda Maria Magalhães Pereira, detentora de algumas fazendas beirando o rio Paraguaçu, 

estando uma delas na freguesia de Santo Estevão e de Santa Anna do Camizão, possuía 626 cabeças de 

gados vacum33. 

Esses exemplos bastam para evidenciar a natureza do problema e os elementos envolvidos, no 

entanto, de certo modo, alguns cronistas coevos mencionam essa criação de gado na Vila de Cachoeira e 

seu termo, Vilhena mesmo escreveu uma notável existência beirando o rio Jacuípe, que fica próximo ao 

Paraguaçu: “a pouca distância também da vila o considerável rio Jacuípe, tão povoado de fazendas de 

gado, que um ministro incumbido de certas diligências do serviço pelo exmo. governador atual, contou 

pelas suas margens não menos de 317 fazendas de gado entre grandes e pequenas (VILHENA, 1969, 

p.482).” Seja como fôr, às análises historiográficas ligadas ao antigo sistema colonial atestam esse 

envolvimento da pecuária na Vila de Cachoeira e seu termo, é o caso de Berickman, ao dizer que 

quase 59% dos lavradores de fumo inventariados em Cachoeira entre 1780 e 1860 criavam pelo menos 

algumas cabeças de gado. Os mais ricos possuíam trinta ou mais cabeças de ‘gado de criar’, às vezes 

                                                
30APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira,  Manoel Moreira Duarte, 1754/1755,02/649/1106/01. 
31APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira,  Francisco Pereira da Silva, 1795, 09/3702/01. 
32APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira,  Francisco Ribeiro de Souza, 1755/1779,02/650/1108/03. 
33APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira,  Bernarda Maria Magalhães Pereira, 1759/1790,02/673/1132/02. 
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descritos nos inventários post-mortem como ‘gado de estrumar’. Alguns também possuíam fazendas no 

sertão, com rebanhos maiores, com os quais podiam recompor o gado de criar de suas propriedades nos 

distritos fumageiros. Os lavradores mais pobres, sem gado próprio, tinham de se conternar com o estrume 

que os vizinhos pudessem lhes dar ou vender. (BARICKMAN, 2003, p.297) 
 

O gado baiano não somente foi usado para as atividades da pecuária, abastecedora do mercado 

interior indo além das regiões nordestinas, alcançando os sertões longínquos, como Minas Gerais e São 

Paulo, mas também, segundo Ana Paula de Albuquerque, muitos produtores nas fazendas de tabaco na 

Vila de Cachoeira e seu termo utilizaram esterco de gado na busca de melhorar a qualidade do fumo. 

Dito isso, a criação de gado possibilitava a obtenção de lucros consideráveis, conforme a opinião da 

autora na sua pesquisa em 141 inventários de produtores de tabaco: “a criação de animais para a venda 

ajudou a composição de uma fortuna maior e permitiu ter mais escravos entre os bens, quanto mais gado 

o lavrador possuíam maior era o seu monte-mor e mais elevado o número de escravos”. (SILVA, 2015, 

p.114) 

Todos esses elementos atrelados a produção e o comércio apresentados ao longo do texto 

efetivaram determinantes no sentido de caracterizar a riqueza na colônia dentro das linhas gerais do 

sistema colonial, alguns deles, conforme o estudo de Maria Rapassi Mascarenhas baseados em 343 

inventários de Salvador, foram os chamados bens produtivos, mormente terra e escravos, igualmente de 

circulação, caso do gado, além dos bens da vida cotidiana, evidenciados aqui pelas casas. 

(MASCARENHAS,1998, p.111) 

Desse modo terra e escravos, a título de exemplo, foram dois componentes que correspondiam a 

estrutura da produção do antigo sistema colonial, representando tanto a riqueza extraída da própria 

colônia como o sustento diário dos sujeitos que aí habitavam, demonstrado neste texto pela Vila de 

Cachoeira e seu termo (MASCARENHAS, 1998, p.112). 

A riqueza dos indivíduos habitantes no local da pesquisa, daquilo que conseguiriam conquistar ao 

longo da vida, pode ser relativamente entendido na parte dos inventários onde se insere o montemor, 

palavra que significa resumidamente a soma de todos os bens presentes no inventário, até mesmo das 

dívidas. Assim, o montemor trata-se de um dos principais elementos para classificar socialmente e 

economicamente um indivíduo na colônia, podendo está em brutos, líquidos, abatidos, meação, etc. 
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QUADRO III 

Montemor de Alguns produtores na Vila de Cachoeira e seu termo 

Inventariado Montemor (em réis) Ano 

Antonio Soares de Mendonça 2:984$060 1765/1774 

Antonio dos Santos 412$340 1780/1781 

Bernarda Maria Magalhães Pereira 15:861$510 1759/1790 

Francisco Pereira da Silva 13:496$371 1795 

Francisco Pires Lima 6:580$418 1779 

Francisco Ribeiro de Souza 15:737$422 1755/1779 

João Lopes Ferreira 729$840 1784/1801 

José da Costa Pereira 391$000 1779/1784 

José Martins da Costa 3:699$241 1792 

Luzia Maria do Rosário 4:691$570 1796/1802 

Manoel Moreira Duarte 7:047$639 1754/1755 

Teodozia Pereira da Silva 405$080 1791/1806 

Fontes: APEB, Judiciário, Inventários de Cachoeira: António Soares de Mendonça,1765/1774, 02/675/1134/06; Antonio dos Santos 
1780/1781, 02/694/1155/05; Bernarda Maria Magalhães Pereira,1759/1790,02/673/1132/02; Francisco Pereira da Silva,1795, 09/3702/01; 
Francisco Pires Lima,1779,02/693/1150/06; Francisco Ribeiro de Souza,1755/1779,02/650/1108/03; João Lopes Ferreira, 
1784/1801,02/697/1159/04; José da Costa Pereira,1779/1784,02/693/1154/05; José Martins da Costa, 1792, 02/706/1168/02;  Luzia Maria 
do Rosário,1796/1802,02/713/1175/08;Manoel Moreira Duarte,1754/1755,02/649/1106/01; Teodozio Pereira da Silva,1791/1806,02/708/ 
1170/05. 

 

O quadro III foi elaborado a partir de alguns produtores escolhidos durante a pesquisa, escolhendo 

como critério a capacidade de diversificação dos investimentos destes colonos, podendo ser em terras, 

habitações, escravos, gados, etc, enfim, elementos configuradores das conquistas através da labuta diária 

da vida. Os valores também foram mais uma questão da seleção documental, destacando aqueles 

compreendidos, grosso modo, por uma riqueza mediana. Compreende-se assim, os argumentos 

apresentados por Maria Rapassi Mascarenhas quando disse que “para medir o nível de riqueza da Bahia 

colonial é preciso considerar a diversidade de atividades simultâneas do indivíduo ou do grupo. O que 

não é comum aparecer na historiografia.” (MASCARENHAS, 1998,p.250) 

Seja como for, além dos casos já citados, apresentamos António Soares Mendonça sendo dono de 

um sítio e vinte e oito escravos34, estando Bernarda Maria Magalhães Pereira detendo cinco sítios e três 

fazendas, onde trabalhava cinquenta e nove escravos35. Francisco Pereira da Silva, proprietário de duas 

                                                
34APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira, António Soares de Mendonça, 1765/1774, 02/675/1134/06. 
35APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira,  Bernarda Maria Magalhães Pereira, 1759/1790,02/673/1132/02. 
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fazendas com um plantel de trinta e dois escravos36. Outro foi Francisco Ribeiro de Souza, dono de três 

fazendas37, enquanto João Lopes Ferreira também obteve uma fazenda com apenas seis escravos38. Já 

José da Costa Pereira, era dono de um sítio arrendado, labutando cinco escravos39, ficando Manoel 

Moreira Duarte, sendo possuidor de quatro sítios e uma fazenda, tendo mais de trinta e três escravos40. 

Finalmente, Teodozia Pereira da Silva, comprou um sítio e três escravos41, ao passo que, Antonio dos 

Santos, não teve a capacidade de adquirir qualquer tipo de terra, mas contava nos seus bens dois 

escravos42. 

Em virtude de classificá-los social e economicamente, consideramos esses produtores do quadro 

III dentro de uma dinâmica, mais ou menos alargada das suas capacidades de diversificação mercantil, e 

isso pode ser evidenciado dentro do somatório bruto dos seus montemores. Depreende-se então que 

António Soares de Mendonça, apresentou um montemor no valor de 2:984$06043, já Bernarda Maria 

Magalhães Pereira, alcançou um total de 15:861$51044, enquanto Francisco Pereira da Silva somou 

13:496$37145. Ademais, Francisco Pires Lima, totalizou 6:580$41846, ficando Francisco Ribeiro de 

Sousa, num conjunto somatório de 15:737$42247. Continuamos com os 7:047$639, adquiridos ao longo 

da vida por Manoel Moreira Duarte48, e Luzia Maria do Rosário obteve 4:691$57049. Por fim, José 

Martins da Costa ostentou 3:699$24150. 

Cumpre considerar, em todo caso, aqueles incluídos no grupo dos mil réis, exemplificado por 

Antonio dos Santos com seus limitados 412$34051, João Lopes Ferreira manifestando 729$84052, José 

                                                
36APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira,  Francisco Pereira da Silva, 1795, 09/3702/01. 
37APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira,  Francisco Ribeiro de Souza, 1755/1779,02/650/1108/03. 
38APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira,  João Lopes Ferreira, 1784/1801,02/697/1159/04. 
39APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira,  José da Costa Pereira, 1779/1784,02/693/1154/05. 
40APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira,  Manoel Moreira Duarte, 1754/1755,02/649/1106/01. 
41APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira,  Teodozia Pereira da Silva, 1791/1806,02/708/1170/05. 
42APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira,  Antonio dos Santos 1780/1781, 02/694/1155/05. 
43APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira, António Soares de Mendonça, 1765/1774, 02/675/1134/06. 
44APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira,  Bernarda Maria Magalhães Pereira, 1759/1790,02/673/1132/02. 
45APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira,  Francisco Pereira da Silva, 1795, 09/3702/01. 
46APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira, Francisco Pires Lima, 1779, 02/693/1150/06. 
47APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira,  Francisco Ribeiro de Souza, 1755/1779,02/650/1108/03. 
48APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira,  Manoel Moreira Duarte, 1754/1755,02/649/1106/01. 
49APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira, Luzia Maria do Rosário, 1796/1802, 02/713/1175/08. 
50APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira, José Martins da Costa, 1792, 02/706/1168/02. 
51APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira,  Antonio dos Santos 1780/1781, 02/694/1155/05. 
52APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira,  João Lopes Ferreira, 1784/1801,02/697/1159/04. 
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da Costa Pereira exibindo 391$00053 e Teodozia Pereira da Silva, que somou um total de 405$08054. 

Esses valores nos informam que tais produtores estão inseridos na hierarquia social da Bahia 

colonial entre as camadas inferiores, considerando o relevante estudo da historiadora Maria Rapassi 

Mascarenhas entre os anos de 1760-1808. O estudo revelou importantes tabelas da hierarquia sócio-

econômica da época, tomando como elementos de suas análises justamente os montemores. Em sua 

visão, a faixa de montemores indo dos dezenove contos de réis até os cinquenta e três reis coloca o 

indivíduo na parte de baixo na escala da pirâmide da riqueza. (MASCARENHAS,1998,p.244-251) 

Como quer que seja, é importante notar o espaço da pesquisa de Maria Rapassi Mascarenhas, de 

modo que não houve estudos dentro dos seus 314 inventários acerca do Recôncavo baiano, especialmente 

sobre a Vila de Cachoeira e seu termo. Dito isso, fica evidente às diferenças dos dois locais, algumas 

estão relacionadas a própria questão dicotômica entre a cidade e o campo, pois na medida que vamos 

avançando na análise dos inventários da Vila e seu termo, notamos uma presença e uma mentalidade dos 

aspectos rurais, configurando toda uma peculiaridade ausente nos setores urbanos, marcado 

completamente pela questão cosmopolita do burburinho, das notícias e do comércio no porto de Salvador. 

 A visão sobre esses montemores na Vila de Cachoeira e seu termo deve ser outra, diferente daquela 

aplicada em Salvador, embora alguns dos homens e das mulheres estudas por Rapassi tivessem variados 

bens no Recôncavo, como engenhos, fazendas, escravos, gados, cavalos, etc. Por exemplo, não existe 

nos bens dos colonos da Vila embarcações armadas para comprar negros nos portos africanos, e é 

praticamente ausente dos inventários dos colonos de Salvador uma variedade muito grande de produção 

alimentar, nem tampouco fumageira e açucareira, quando muito apenas nos grupos mais abonados da 

cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos. 

É curioso observar, entretanto, como a terra é um dos bens centrais na Vila e seu termo, dando um 

panorama de uma sociedade majoritariamente rural. Não admira assim, a contrariedade junto a Salvador, 

posto nas palavras de Rapassi: “ a propriedade da terra começava a escassear a partir da faixa de treze 

contos de réis para menos, com algumas exceções, desaparecendo a partir do nível de dois contos de réis 

para baixo.” Ora, conforme podemos ver acima, quase todos os produtores com um montemor entre 

quinze contos até trezentos e noventa mil réis tinham terras, podendo ser sítios ou fazendas, sendo que 

                                                
53APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira,  José da Costa Pereira, 1779/1784,02/693/1154/05. 
54APEB, Judiciário, Inventário de Cachoeira,  Teodozia Pereira da Silva, 1791/1806,02/708/1170/05. 
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os mais enriquecidos obviamente comprariam engenhos. 

Entende-se então que a posse de algum pedaço de terra aos moradores do espaço da pesquisa 

possibilitava uma dinâmica maior e mais representativa naquela sociedade, possibilitando não somente 

subsistência, mas certamente quem tivesse terra não poderia ser visto como um indivíduo nas camadas 

de baixo, porque na análise dos inventários fica evidente o quanto eles desfrutaram de bens 

caraterizadores de riqueza, dando certo status, como casas de sobrados, casas terreas, escravos, dinheiro, 

joias, peças de ouro e prata, roupas, móveis, ferramentas, máquinas para produção55, etc. Portanto, com 

essa situação favorável e confortável, poder-se-ia dizer que tais homens e mulheres ficam longe da 

pobreza e miséria vivida por muitos colonos da época. 

 

Considerações Finais 

A partir dessas considerações em relação aos indivíduos inseridos nas camadas médias e baixas da 

Vila de Cachoeira e seu termo, fica notável o papel relevante deles na sociedade colonial brasileira, pois 

dentro das suas produções e capacidade de diversificação comercial, encontramos formas de 

acumulações de riquezas não desprezíveis no conjunto desta sociedade, sendo um setor dinâmico e 

significativo na estrutura do antigo sistema colonial. 

Em suma, buscando compreender a Vila de Cachoeira e seu termo indo além da produção 

fumageira, evidenciamos a dinâmica agrícola e comercial do local, podendo angariar riquezas os homens 

e as mulheres que atuavam na produção com a plantação de cana de açúcar, plantios alimentícios e na 

criação de gado. Enquanto no comércio, as variações de atividades, exemplo da venda de leites, de 

farinha, de gados e aluguéis de casas, demonstram destacadamente a procura da movimentação de 

capitais dentro de um mercado interno pujante. 

 

LISTA DE FONTES: 

1.1 Fontes Manuscritas 

Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB) 

Seção Colonial 

Governo Geral e Governo da Capitania - Pedidos de Passaportes de Escravos e de Guias para Despachos 

                                                
55Entendemos aqui como máquinas de produção: rodas de ralar mandioca, prensa de fumo e de farinha, roda de escaroçar algodão, etc. 
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de Embarcações. Seção Colonial e Provincial: Códice 248 (1718-1729). 
 

Governo Geral e Governo da Capitania- Registros de Pedidos de Passaportes para Escravos e de Guias 

para Despachos de Embarcações. Seção Colonial e Provincial: Códice 249 (1759-1772). 
 

Seção Judiciária: Testamentos e Inventários post-mortem de Salvador 

 

Inventário de Cachoeira, António Soares de Mendonça, 1765/1774, 02/675/1134/06. 
 

Inventário de Cachoeira,  Antonio dos Santos 1780/1781, 02/694/1155/05. 
 

Inventário de Cachoeira,  Bernarda Maria Magalhães Pereira, 1759/1790,02/673/1132/02. 
 

Inventário de Cachoeira,  Francisco Pereira da Silva, 1795, 09/3702/01. 
 

Inventário de Cachoeira, Francisco Pires Lima, 1779, 02/693/1150/06. 
 

Inventário de Cachoeira,  Francisco Ribeiro de Souza, 1755/1779,02/650/1108/03. 
 

Inventário de Cachoeira,  José da Costa Pereira, 1779/1784,02/693/1154/05. 
 

Inventário de Cachoeira,  José da Costa Pereira, 1779/1784,02/693/1154/05. 
 

Inventário de Cachoeira,  João Lopes Ferreira, 1784/1801,02/697/1159/04. 
 

Inventário de Salvador, José de Oliveira e Almeida, 1808, 05/2048/2519/14. 
 

Inventário de Cachoeira, Luís Gonçalves Pitta, 1743/1752, 02638a/1093/04. 
 

Inventário de Salvador, José de Oliveira e Almeida, 1808, 05/2048/2519/14. 
 

Inventário de Cachoeira, Luzia Maria do Rosário, 1796/1802, 02/713/1175/08. 
 

Inventário de Cachoeira,  Manoel Moreira Duarte, 1754/1755,02/649/1106/01. 
 

Inventário de Cachoeira,  Teodozia Pereira da Silva, 1791/1806,02/708/1170/05. 
 

Arquivo Histórico Ultramarino – BA – Projeto Resgate 

 

REQUERIMENTO do contratador do contrato dos escravos, Jerónimo Lobo Guimarães ao rei [D. João 

V]  solicitando a colocação em editais de todas as escravas dirigidas as Minas que embarcam no cais 

chamado Cachoeira. Bahia, 28 de fevereiro, 1727. CX.:29 – DOC.:2624. 
 

REQUERIMENTO de Antônio Ribeiro Guimarães ao rei [D. João V] solicitando confirmação da sessão 

que fez o capitão João Rodrigues Adorno para o recolhimento de todos os tabacos. Bahia, 4 de setembro 

de 1739. CX.: 66-DOC.:5552. 
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REQUERIMENTO de Josefa de Amorim Coelho e seu filho o sargento-mor José António Fiúza de 

Almeida à rainha [D.Maria I] solicitando a resolução da questão relativa aos limites do engenho que 

possuem sobre o rio Pitanga. Bahia, 25 de maio de 1798. CX.:209 – DOC.: 14834. 
 

REQUERIMENTO de Francisco Pires de Lima ao rei [D.José] solicitando confirmação de carta patente 

do posto de capitão de Infantaria da Ordenança da freguesia do Outeiro Redondo. Anexo:carta patente. 

10 de maio de 1757. CX.:131- DOC.: 10245. 
 

Arquivo Histórico Ultramarino – BA – Projeto Resgate: Coleção Castro e Almeida 

 

MAPPA de todas as freguezias, que pertencem ao Arcebispado da Bahia e sugeitos os seus habitantes no 

temporal ao governo da mesma Bahia, com a distincção das comarcas e villas a que pertecem, com o 

numero de fogos e almas, para se saber a gente que se póde tirar de cada uma dellas para de S.M., sem 

opressão dos povos. Bahia, 9 de janeiro de 1775 (Annexo ao n.8745). CX.:47-DOC.:8745 (1) 

 

1.2 Fontes impressas: 

BLUTEAU, D. Rafael. Dicionário da Língua Portuguesa: Tomo Primeiro, A-K. Lisboa, Na Oficina de 

Simão Thaddeo Ferreira, 1789. 

 

________________________________________________ Tomo Segundo, L-Z. Lisboa, Na Oficina 

de Simão Thaddeo Ferreira, 1789. 

 

SOUSA, José Roberto Monteiro de Campos Coelho. Systema, ou Colecção dos Regimentos Reaes. 
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