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O comércio entre o Brasil e Buenos Aires1 ganhou fôlego e atingiu o auge nas

primeiras décadas  do Seiscentos.  Nesse período a América lusa e demais  territórios

portugueses no ultramar estavam sob a órbita da monarquia dos Habsburgo com as duas

Coroas, hispânica e lusitana, unidas no corpo físico de um só rei.  É nesse cenário que a

capitania fluminense e o seu porto passam a ter uma importância estratégica para “o

domínio da rota da região do Prata e para a colonização do centro-sul do Brasil,”2 já que

passaram a ser  um ponto de escala dos navios que vinham da África com escravos em

direção ao Rio da Prata3 ,  integrando-se a uma rede mercantil cuja atividade despertava

o interesse da metrópole.  Do mesmo modo, as embarcações  precedentes  de Buenos

Aires  também paravam no porto  da  cidade,4 para  descarregar  mercadorias  oriundas

daquela região e comprar  ali outras fazendas. Pagavam na Alfândega fluminense 10%

de direitos de entrada e 10% de direitos para exportação das mercadorias.5

Nesse  sentido,  a  análise  do  Rio  de  Janeiro  durante  a  administração  filipina

permite  vislumbrar  a  ideia  de  reciprocidade  de  interesses  lusitanos  e  espanhóis  no

processo de colonização dessa parte da colônia. Para se entender o comércio praticado

nessa capitania, faz-se necessário situá-lo no âmbito das práticas mercantilistas em vigor

naquela  época.  Dessa  forma,  o  incentivo  à  produção  em  grande  escala  para  o
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abastecimento do mercado europeu, a política comercial estabelecida entre os reinos e a

colônia e as medidas fiscais implementadas pela Coroa se articularam  e criaram um

sistema no qual a forma de participação dos colonos era dada principalmente por meio

de atividades ligada às trocas de produtos.

Assim,  a  abertura  da  América  à  colonização  e  exploração  europeia  “criou

oportunidades  novas  e  aparentemente  ilimitadas  para  a  expansão  da  agricultura  de

exportação  em  grande  escala,  da  qual  o  açúcar  era  o  produto  mais  racional  e

provavelmente mais lucrativo”.6 Em 1606 tem-se conhecimento da chegada “ao Havre

um navio saído do Rio de Janeiro com carga de tinta e açúcar; [esse fato] causou tal

satisfação que logo fizeram seguir um novo barco carregado de fazendas, [...] esperando

que no regresso trouxesse uma boa carga de produtos da Guanabara”.7 A característica

de empório comercial que tinha o Rio de Janeiro também foi percebida pelo cosmógrafo

João Teixeira, que descreveu a cidade como o melhor e mais seguro porto da costa do

Brasil  e  um  dos  melhores  do  mundo,  por  ser  capaz  de  ancorar  navios  de  maior

tonelagem. Ali, de acordo com o cosmógrafo, os mercadores poderiam encontrar não só

açúcar de boa qualidade, mas também madeiras para fabricação de navios, mantimentos

e outras fazendas e oportunidade de negociar com o Rio da Prata.8 Os navios mercantes

que  da  Região  do  Prata  voltavam  à  Espanha  também  faziam  escala  no  Rio,  e

compravam  produtos  como  madeira,  açúcar  e  peixe  salgado,  esse  último  para

alimentação da tripulação durante a travessia do Oceano Atlântico, e pagavam por essa

mercadoria com reais de prata.9 Dali também saíam madeira, peixe salgado e óleo para

iluminação com destino às capitanias do Norte.10 De acordo com Joaquim Serrão, além

de  negociantes,  os  habitantes  do  Rio  de  Janeiro  também eram hábeis  agricultores,

cultivavam cana-de-açúcar, arroz, árvores frutíferas, como limoeiro e laranjeira e outras

espécies.11 

Com grande diversidade de produtos que se podiam extrair do seu solo, a cidade

e  seu  recôncavo  também foram beneficiados  com a  produção  açucareira  em ampla

6 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial. São Paulo, 
Companhia das Letras, 1998, p. 20.
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8 ALBERNAZ, João Teixeira. Descripção de todo o marítimo da Terra de Santa Cruz chamado 
vulgarmente o Brasil. 1640. Manuscrito colorido. Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais. Torre do 
Tombo, inv. n. CF 162, fl. 26.
9 Cf. SERRÃO, Op. cit, p. 166.
10 Cf. Idem. 
11 Ibidem, p. 167.



escala  e  o  aumento  no  número  de  engenhos,  como  pode  ser  observado  no  gráfico

adiante:

Gráfico 1

Fonte: ABREU, Mauricio de Almeida. “Um quebra cabeça (quase) resolvido: os engenhos da capitania do
Rio de Janeiro : séculos XVI e XVII”. Scripta Nova. Revista eletrônica de geografia y ciências sociales.
Barcelona, Universidad  de Barcelona, v. X, n°. 218, 2006. Elaboração da autora.
 

Com base  nesses  dados  verificamos  um  crescimento  de  3.800%  do  número  de

engenhos entre as décadas de 1580 e 1660, o que permitiu uma maior participação do

Rio na produção de açúcar. Se levarmos em conta que a maior parte dessa produção

tinha  como  destino  o  mercado  exterior,  podemos  inferir  que  a  aduana  fluminense

também teve suas atividades incrementadas pelo aumento da produção açucareira, já

que o despacho dessa mercadoria no porto era feito pelos oficiais da Alfândega.  Estes

emitiam as certidões para os mestres e ainda autorizavam a saída dos navios com o

açúcar. Além disso, era também da competência do provedor da Fazenda, que também

era juiz da Alfândega, e do escrivão da Alfândega registrar em livro próprio para esse

fim todos os engenhos em funcionamento, toda a produção e o quanto se arrecadara dos

dízimos  deles.12 Essas  informações  eram  importantes  na  hora  de  se  estabelecer  o

12 MENDONÇA, Marcos Carneiro. Raízes da formação administrativa do Brasil.Op.cit. p. 231.



pagamento dos direitos à Fazenda Real nas alfândegas do Reino, já que os senhores de

engenho gozavam de isenções fiscais por dez anos a partir do início da produção. 

É  inquestionável,  segundo  Mauricio  Abreu,  a  importância  que  tiveram  os

engenhos de açúcar na economia e na vida política do Rio de Janeiro.13 É nesse contexto

que a  cidade se insere,  na opinião de Frédéric  Mauro,  definitivamente no comércio

atlântico  e  demonstra  ser  uma  opção,  mesmo  que  apenas  parcial,  para  a  perda  do

Nordeste para os holandeses.14 Com a ascensão da economia açucareira, mesmo que não

tão expressiva quanto a de outras capitanias do Norte, o Rio de Janeiro se enquadra na

estrutura do sistema colonial, que começara a ser esboçado.15 A região contava  com a

presença anual das frotas vindas de Lisboa que traziam produtos importados não só para

o mercado local, mas também para o comércio com outras regiões.16 O mapa adiante dá

a dimensão do crescimento da produção açucareira, o que nos permite fazer inferências

a respeito do fôlego adquirido pelo comércio fluminense.

13 ABREU, Mauricio de Almeida. Geografia Histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). Op.cit. p. 62.
14 De acordo com Luiz Felipe de Alencastro, a guinada atlântica do Rio de Janeiro se deu com o ataque 
holandês (1624), que interrompeu o comércio com o Nordeste, deslocou as rotas da prata e dos escravos 
para o Rio de Janeiro e consolidou a sua ligação triangular com Buenos Aires e Luanda (ALENCASTRO,
Luiz Felipe. O trato dos viventes:formação do Brasil no Atlântico sul. Op.cit.p. 82-102).
15 Cf. NOVAIS, Fernando A. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial. (1777-1808). Op.cit. 
p. 79-80.
16 SANTOS, Nubia Melhem;LENZI, Maria Isabel(Org). O porto e a cidade entre 1565 e 1910. Rio de
Janeiro, Casa da Palavra, 2005.p.34-35



Mapa 1 – Localização dos engenhos no Rio de Janeiro seiscentista

                  Fonte: ABREU, Maurício de Almeida. Geografia Histórica do Rio de Janeiro (1502-1700).
                 Op.cit. p. 99.

Além do aumento do número de engenhos, que subiu de três no início da União Ibérica

para 114 na sexta década do Seiscentos, o que permitiu um impulso no comércio da

região, uma outra fonte de riqueza trouxe prosperidade para a capitania do Rio: o tráfico

comercial com o Rio da Prata e, por meio dele, com as ricas rotas de Potosí17. Tal fato

foi facilitado pela colonização do estuário do Prata, iniciada após a segunda fundação de

Buenos Aires (1580).18

17 Potosí era uma cidade propriamente dita, com caracteristicas de vida urbana e formas de economia com 
base monetária, localizada na região do Alto Peru, a mais de 6000 metros de altitude. Em 1545, com a 
descoberta em seu território de filões argentíferos, grandes deslocamentos de população “abalaram as 
partes mais distantes da América do Sul e da Península e a cidade teve um grande crescimento. “ Apenas 
dezoito meses após o achado da primeira prata a população da cidade já era avaliada em catorze mil 
habitantes. Em 1611 este número aumentou para cento e catorze mil das quais aproximadamente a metade
era formada por índios ou mestiços. Nos meados do século XVII, Potosi já era considerada a maior 
cidade do hemisfério ocidental com sessenta mil habitantes. Possuía um caráter cosmopolta, com sua 
população ostentando muito luxo, com alto poder aquisitivo e despendendo quantias fabulosas nas festas 
que realizavam.(Cf. CANABRAVA, Alice P. O comércio português no Rio da Prata (1580-1640). 
Op.cit..p.36).
18 “Fundada en 1580, la ciudad puerto de buenos Aires no tuvo impedimentos para ejercer su comercio 
hasta finales del siglo XVI. Su escasa población no demandaba un volumen importante de intercambio, 
pero ciudades como Cordoba, Tucumán y principalmente Potosí prometian hacer de Buenos Aires un 



Essa  nova  rota  foi  conveniente  para  aos  interesses  econômicos  da  capitania

fluminense, que se transformou a partir de então em um local próspero, na medida em

que passou a abastecer aquela região com mercadorias da Europa e escravos oriundos

de suas feitorias na África e a receber em troca “uma quantidade de numerário até então

inimaginável  e  que  produziu  importantes  efeitos  multiplicadores  na  economia

regional”.19 Com uma posição geográfica estratégica para o “controle geopolítico das

capitanias de baixo”,20 o Rio de Janeiro tornou-se um lugar com uma grande capacidade

articuladora  entre  a  colônia  e  outras  regiões  da  América  e  até  mesmo  com outros

continentes. Assim, “as quatro primeiras décadas do século XVII foram de progresso

para a cidade, que assumiu importante papel no comércio triangular21 estabelecido entre

Angola, as capitanias brasileiras e o Prata. Esse papel do Rio de Janeiro no contexto das

trocas intercoloniais no Atlântico foi bem ilustrado pelo cronista Brandônio.

A cidade, posto que pequena, bem situada, a qual é de presente de

grande comércio;  porque vem a ela muitas embarcações do Rio da

Prata,  que  trazem  riqueza  muita  em  patacas,  que  comutam  por

fazenda,  que  ali  compram;  donde  tornam  a  fazer  viagem  para  o

mesmo rio. Também neste Rio de Janeiro tomam porto as naus que

navegam do Reino para Angola, onde carregam de farinha da terra, de

que abunda esta capitania em grande quantidade, e dali a levam para

Angola, onde se vende por subido preço.22

 

Através do relato do cronista, observamos, que a farinha de mandioca, também foi um

importante produto para a exportação entre 1590 e 1630. Além de ter uma boa aceitação

no mercado angolano, era um dos componentes da dieta alimentar dos marinheiros e

puerto de intenso tráfico comercial no ultramar (CACÉRES, Rina. (Comp.) Rutas de la esclavitud en 
America Latina. San José. CR Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2001, p. 101-102).
19 ABREU, Mauricio de Almeida. Geografia Histórica do Rio de Janeiro (1502-1700).  Op.cit. p. 21.
20 Ibidem, p. 18.
21 Estudos mais recentes sobre a colonização europeia na Época Moderna, mais particularmente sobre a 
colonização portuguesa, têm destacado a existência de relações entre as diversas conquistas. Trata-se, 
portanto, de perceber que no interior do sistema colonial a relação metrópole-colônia está entrelaçada 
com vínculos intercoloniais, isto é, entre as diversas colônias (por exemplo [...] Rio de Janeiro e Angola). 
E que, apesar de, com maior e menor intensidade, escapar por vezes ao controle da metrópole, não negam
a dominação colonial. Ao contrário, maximizam a exploração, asseguram, por exemplo, a 
complementaridade entre as partes. Como exemplo, para ficarmos em situação bastante conhecida, o 
fornecimento de mão de obra africana às lavouras do Brasil. (BARÇANTE, Eliana Maria Vinhaes; 
SANCHES, Marcos. História da Região. Rio de Janeiro, Fundação CECIERJ,2011, p. 49).
22 BRANDÃO, Ambrósio Fernandes. Diálogos das grandezas do Brasil.Op.cit. p. 83.



africanos  nos  navios  negreiros.23 Estima-se  que  tenham  saído  680  toneladas  dessa

farinha para Angola na primeira década do Setecentos. Sua produção foi essencial para

o crescimento econômico da cidade fluminense na passagem do século XVI para o

XVII, já que, “ajudados pelas vendas do produto, essencialmente extorquido do trabalho

compulsório indígena, os lavradores fluminenses ascenderam ao estatuto de senhores de

engenho”.24 A produção de aguardente teve igualmente um papel relevante, pois servia

como moeda de troca para o comércio de negros com Angola.

A maior mobilidade nas fronteiras no momento em que Portugal viveu sob o

signo da Espanha favoreceu o intercâmbio entre cidades costeiras do Brasil e Buenos

Aires pela via marítima, uma vez que essas áreas estavam voltadas para o Atlântico. Os

lusitanos,  geralmente  cristãos-novos,  logo se  espalharam pela  América  espanhola,  e

dirigiram-se para Buenos Aires com o objetivo de alcançar a região das minas de prata.

Deu-se início dessa forma a um “tráfego regular entre o Brasil e o Rio da Prata que

tinha como destino final a província de Tucumã.25 

Uma carta do tesoureiro de Buenos Aires, datada de 1588, informa que desde

1583 havia começado a “yr y venir navios a la costa del brasil que van em deiz y em

doze dias a san vicente y a santos, que son los primeiros puertos del brasil, y em veinte

o trienta dias a la baya que es adonde ay mas contratacion”.26 Embora o documento não

faça uma referência direta ao Rio de Janeiro, é sabido que foi a partir dos interesses da

capitania  fluminense  que  essas  relações  comerciais  tiveram  início,  o  que  pode  ser

evidenciado pela carta do vice-rei  de Portugal,  o cardeal-infante Alberto de Áustria,

dirigida  ao  rei  D.  Filipe  II,  em que sugeria  a  participação do governador  Salvador

Correia de Sá na abertura comercial entre o Rio de Janeiro e o Rio da Prata.

E assim me parece serviço de Vossa Majestade correr o comércio que

se ora começou com os da cidade de Buenos Aires do Rio da Prata e

que  se  enviem  aquelas  partes  os  Padres  da  Companhia  que  Dom

Francisco  de  Vitória,  bispo  de  Tucuman  [...]  para  naquele  bispado

cuidar a promulgar o Evangelho,  e se escrevia ao governador e ao

23 Interessado em comprovar a crescente produção comercial de alimentos no período colonial, Antonio 
Carlos Jucá Sampaio também deu destaque a essa fase mandioqueira, que, para ele, aponta para existência
de um circuito mercantil já consolidado, no qual a produção de alimentos tornara-se responsável em parte,
pela própria reprodução do sistema escravista .(SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá. Na encruzilhada do 
Império: hierarquias sociais e conjunturas econômicas no Rio de Janeiro (c.1650-c.1750). Op.cit.p. 59).
24 ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes:formação do Brasil no Atlântico Sul. Op.cit. , p. 
251.
25 Cf. CANABRAVA, Alice P. O comércio português no Rio da Prata (1580-1640). Op.cit. p. 82.
26 CANABRAVA, Alice P. O comércio português no Rio da Prata (1580-1640). Op.cit  p. 20.



visitador dos padres que residem naquelas partes os mande tendo com

isto cidade toda a boa correspondencia e que Vossa Majestade mande

agradecer a Salvador Correa, capitão do Rio de Janeiro ser o primeiro

que  abriu  este  caminho e  que  da  prata  que  este  bispo  mandou ao

governador lhe deve Vossa Majestade fazer mercê como pode por lhe

ser mandada na forma de Vossa Majestade mandar ver por sua carta.27

Além da iniciativa de Salvador Correia de Sá de abertura comercial com os homens de

negócios portenhos, na mesma época um outro português ampliou o intercâmbio entre

essas  regiões  e  o  estendeu de  Tucumã até  a  Bahia.  Tratava-se de frei  Francisco de

Vitória, cristão-novo, homem dedicado aos negócios mercantis. Cedo havia emigrado

para  o  Peru,  onde  trabalhou  em  uma  casa  comercial.  Ingressou  em  um  convento

dominicano,  onde  fez  seus  estudos  eclesiásticos,  e  graças  aos  “ventos  favoráveis”

trazidos pela união das duas coroas conseguiu o bispado de Tucumã. Em 1587, o frei

obteve  autorização  para  enviar  um  navio  ao  Brasil  com  o  objetivo  de  adquirir

mercadorias em troca de pesos em ouro e prata.28 Foi esse o primeiro navio a fazer a

navegação ao norte do Rio de Janeiro a partir do Rio da Prata.29 

O bispo tinha boas relações com os governantes da Coroa portuguesa, o que

certamente facilitou os seus propósitos para a viagem, que eram na realidade conectar as

atividades  ilegais  isoladas  a  fim  de  organizar  (ainda  que  de  forma  rudimentar)  o

contrabando para a exploração do comércio entre o Brasil e o Rio da Prata.30 De acordo

com Paulo Cavalcante, um amplo contingente de pessoas estava intimamente ligado aos

descaminhos,  incluindo-se  aí  soldados,  provedores,  ouvidores,  juízes,  religiosos,

comerciantes,  escravos,  oficiais  da  câmara,  enfim,  todos  participavam,  quer

diretamente, quer encobrindo-os, quer se beneficiando na ponta final.31 Dessa forma, as

atividades do bispo foram facilitadas na América portuguesa. Tão logo chegaram a São

Vicente,  ele e sua tripulação adquiriram nova embarcação, devido às avarias na que

27 HELMER, Marie. Comércio e contrabando entre a Bahia e Potosi no século XVI. Revista de História, 
São Paulo, USP, n.15,1953, p. 195.
28 “Francisco de Vitória começou por enviar seu coadjutor, o diácono Salcedo, ao Brasil, para pedir 
religiosos ao Provincial da Companhia de jesus; o mensageiro era também portador de uma carta e de 
uma soma em dinheiro para o governador Manuel Teles Barreto. E, de voltada capital, ele solicitou e 
obteve da Audiência de Charcas uma licença para importar escravos negros, para o seu serviço pessoal, 
pelo Rio da Prata” (HELMER, Marie. Comércio e contrabando entre a Bahia e o Potosi no século XVI. 
Op.cit. p. 198).
29 CANABRAVA, Alice P. O comércio português no Rio da Prata (1580-1640). Op.cit., p. 83.
30 Cf. CANABRAVA, Alice P. O comércio português no Rio da Prata (1580-1640). Op.cit., p 83
31 OLIVEIRA JUNIOR, Paulo Cavalcante. Negócios de trapaças: caminhos e descaminhos na América 
portuguesa(1700-1750).Tese(Doutorado) Op.cit p. 227.



navegavam.  Partiram  para  Salvador,  onde  compraram  um  outro  navio  com  maior

tonelagem  e  uma  avultada  quantidade  de  mercadorias,  entre  as  quais  “escravos,

caldeiras de cobre, pérolas para fabricação de açúcar, bacias, sinos, ferro, aço”,32 e ainda

receberam como presentes  escravos e  outras  mercadorias.  O verdadeiro  objetivo  da

expedição,  que era  o comercial,  foi  dissimulado no “propósito  de trazer  jesuítas  da

cidade da Baia e de descobrir rota de navegação para o Brasil”.33 Pararam no Espírito

Santo e no Rio de Janeiro, onde receberam escravos e presentes. Na cidade fluminense,

frei  Francisco  foi  recebido  pelo  governador  Salvador  Correia  de  Sá,  que  era  seu

conhecido.34 Dali seguiram para São Vicente, onde abasteceram o navio de alimentos e

retornaram  para  o  Rio  da  Prata.  Entretanto,  no  estuário  foram  surpreendidos  por

corsários ingleses, que roubaram quase toda a carga e deixaram apenas cerca de quatro

dezenas de escravos, farinha de mandioca e arroz.35 A presença de corsários e piratas

estrangeiros durante os primeiros tempos da colonização era um fato corriqueiro. Havia

muito  que  a  região  Centro-Sul  da  América  era  uma área  frequentada  pela  pirataria

europeia em busca de escambo com as populações nativas, contrabando com os colonos

e saques aos navios mercantes.36

A viagem pioneira efetuada nessa rota comercial por frei Francisco logo passou

a servir de exemplo para outros comerciantes, já que o lucro obtido por esse negócio era

bem compensador. Diante disso, começaram a aportar em Buenos Aires navios do Brasil

carregados de mercadorias de origem europeia e escravos. Mesmo com o passar dos

anos  era  grande  o  interesse  por  esse  tipo  de  comércio,37 que  tinha  como  destino

Potosí.38

No fim do século XVI, o porto fluminense cresce em importância, se avolumam

as permutas com Buenos Aires39 e firma-se  uma carreira entre os dois portos. Dessa

forma, os mercadores se estabelecem em ambos os portos (Rio de Janeiro e Buenos

Aires) e aumentam o intercâmbio comercial nos dois sentidos. Dados alfandegários de
32 CANABRAVA, Alice P. O comércio português no Rio da Prata (1580-1640). Op.cit., p. 84.
33 Ibidem, p. 83.
34 Esse trecho ilustra bem a afirmação de Ernest Pijning de que os contrabandistas eram empreendedores 
que pertenciam ao sistema com boas conexões com as elites governantes. (PIJNING, Ernest. 
Contrabando, ilegalidades e medidas políticas no Rio de Janeiro do século XVIII. Revista Brasileira de 
História, v.21,n.42, São Paulo, 2001).
35CANABRAVA, Alice P. O comércio português no Rio da Prata (1580-1640). Op.cit., p. 84.
36 Cf. BICALHO, Maria Fernanda. A cidade e o Império. Op.cit. p. 33 / Cf. GARCIA, Rozendo Sampaio. 
A margem de comercio e contrabando entre Bahia e Potosi no século XVI. Revista de História, São 
Paulo, Universidade de São Paulo, v.11, n.23, 1955, p. 171.
37 Cf. CEBALLOS, Rodrigo. Arribadas Portuguesas: a participação luso-brasileira na constituição social 
de Buenos Aires (c.1580-1650). Op.cit., p. 50.
38 CANABRAVA, Alice P. O comércio português no Rio da Prata (1580-1640). Op.cit., p. 36.
39 SALVADOR, José Gonçalves. Os cristãos-novos e o comércio no Atlântico meridional. Op.cit. p. 67.



Buenos Aires, de acordo com Alice Canabrava, demonstram que, apesar de ser uma

pequena aldeia com um número reduzido de habitantes, era grande a arrecadação de

impostos  aduaneiros,  o  que  evidencia  que  aquela  cidade  era  o  porto  de  Tucumã  e

Potosí.40 O Alto Peru, em razão da produção de prata, tinha uma grande demanda por

produtos, tanto para consumo direto quanto por artigos de luxo, já que uma parcela de

seus moradores era formada por pessoas de alto poder aquisitivo. Incluía também nesse

rol de necessidades a mão de obra para o trabalho nas minas.41 O tráfico de escravos

com  as  colônias  espanholas  era  de  grande  interesse  da  burguesia  portuguesa  e

indispensável  para  a  prosperidade  das  colônias.  É  importante  lembrar  que  até  a

fundação de Buenos Aires todo o intercâmbio entre Potosí e a Europa era feito por um

longo e difícil caminho até “Arica ou Lima/Callao, daí seguindo pelo Pacífico até a

cidade do Panamá, ponto a partir do qual se cruzava o istmo em direção a Nombre de

Dios  e  depois  Porto  Belo,  no  Atlântico,  para  que  fosse  finalmente  embarcado  para

Sevilha”.42 Assim, as mercadorias oriundas da Europa, que faziam esse mesmo trajeto,

chegavam a Potosí com preços muito altos. Com a abertura do porto de Buenos Aires

houve  um  barateamento  dos  fretes  e,  consequentemente,  das  mercadorias,  que

alcançavam mais facilmente a região das minas pela via do Rio da Prata e de Tucumã.

Por mais dificultosa que fosse a viagem desse porto ao Alto Peru, em razão do trajeto

que passava pelos pampas, pelo Chaco e pela Cordilheira dos Andes, ela era “em última

análise, menos dispendiosa e insípida do que a rota oficial da Espanha, via Cartagena e

Puerto Bello à costa do Pacífico, além de exigir menor número de transbordo”.43 Nessas

condições, é fácil perceber a razão pela qual o caminho do Rio da Prata e de Tucumã

passou a ser tido como o mais adequado e despertou o interesse não só dos peruleiros,44

mas também dos moradores que necessitavam dos gêneros que importavam. 

O comerciante português Francisco Soares exaltou as vantagens desse trajeto ao

escrever uma carta para seu irmão Diogo Soares, que se encontrava na Europa,

100 ducados na Espanha rendem aqui [Rio de Janeiro] 1200 a 1500,

em virtude do intercâmbio com o Potosí e da menor distância pelo

40 Cf. CANABRAVA, Alice P. O comércio português no Rio da Prata (1580-1640). Op.cit. p. 89.
41 Cf. ABREU, Mauricio de. Geografia Histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). Op.cit. p. 21.
42 Idem
43 BOXER, Charles. Salvador de Sá e a luta pelo Brasil e Angola (1602-1686).Op.cit. p. 88.
44BRANDÃO, Ambrósio Fernandes. Diálogos das grandezas do Brasil.Op.cit.p. 91. Peruleiro – define o 
Diccionario de la Real Academia Espanhola, 5ª ed., s.v. – “persona que há venido desde el Peru a España 
y especialmente la adinerada.” A acepção […] de documentos luso-brasileiros dos dois primeiros séculos 
[da colonização] inculca o português que traficava no Peru e voltava afazendado.



Prata,  do  que  por  Cartagena.  Os  negociantes  ibéricos  que  fazem

aquele caminho abandoná-lo-iam se soubessem destas vantagens.45

Francisco  Soares  também  descreveu  detalhadamente  como  funcionava  o  tráfego

comercial  do  Rio  de  Janeiro  para  Buenos  Aires.  Conforme  o  seu  relato,  o  porto

fluminense era um grande entreposto comercial, de onde a cada três ou quatro meses

partiam em direção ao Rio da Prata embarcações de trinta e quarenta toneladas que

carregavam açúcar,  arroz, tafetá e outras mercadorias que dali seguia para Potosí.  A

viagem de ida e volta tinha a duração aproximada de cinco meses. Segundo Soares, esse

comércio era bastante proveitoso e lucrativo, mesmo para aqueles que não desejavam

fazer a viagem até o Alto Peru e preferiam permanecer no Rio de Janeiro, já que os

peruleiros com frequência iam até aquela capitania em busca de mercadorias e traziam

para esse fim de quinze a vinte mil ducados em prata.46 Na opinião desse comerciante, o

Rio de Janeiro era um local onde os produtos europeus tinham boa aceitação, o que

tornava os negócios ali ajustados muito vantajosos. 

A vista disso com cinco mil ducados no espaço de cinco meses, um

homem pode ganhar seis mil ducados. Maiores lucros do que prefiro

posso apresentar: uma espada custa em Espanha 24 [vinte e quatro] e

26  [vinte  e  seis]  reais  é  vendida  aqui  por  45  [quarenta  e  cinco]

ducados, um freio por 15 [quinze] ducados, uma fechadura com chave

por 10 [dez] ducados, uma vara de veludo por 20 [vinte] a 25 [vinte e

cinco] ducados, o tafetá por 6 [seis] a 7 [sete] ducados, uma onça de

almíscar por 40 [quarenta] ducados, e toda a espécie de mercadorias

seguindo a mesma proporção. [...] Assim espero em Deus obter mais

proveito e lucro nesta viagem do que em duas para Angola.47

Ainda de acordo com o mascate, os oficiais da Alfândega fluminense, tão logo ancorava

o navio no porto, dirigiram-se até ele para a cobrança do respectivo imposto aduaneiro. 

Caro irmão. De Lisboa nós fizemos vela no dia 4 de abril de 1596 e

apartamos aqui a este Rio de janeiro aos 26 de junho seguinte. No

mesmo dia os visitadores percorreram nosso navio com grande afã,

45 SALVADOR, José Gonçalves. Os cristãos-novos e o comércio no Atlântico meridional. Op.cit. p. 69.
46 Cf. Idem
47 Documento curioso. RIHGB, Rio de Janeiro, IHGB, n.° 147, tomo 93, p. 151.



pensando  que  as  mercadorias  por  nós  trazidas  eram  para  os

negociantes  da  terra.  Ficou  provado  o  contrário.  O  piloto  trouxe

consigo no dito navio duas pipas de vinho que foram tomadas pelo

fisco e vendidas por vinte e quatro cada uma.48

Como se vê, embora não tenhamos dados numéricos ou quantitativos sobre a Alfândega

nesse  período,  podemos  inferir  pelo  relato  do  mercador  que  a  Alfândega,  braço

econômico e fiscal da administração, já tinha nesse momento uma atuação presente,

fiscalizava e exercia controle sobre a movimentação comercial.

Uma outra característica desse comércio era que de um modo geral as transações

comerciais eram feitas a vista, em dinheiro de ouro e prata trazido pelos negociantes que

vinham do Alto Peru com o objetivo de comprar produtos na cidade fluminense.49 Os

peruleiros  aproveitaram  a  valorização  comercial  do  Rio  de  Janeiro,  e  passaram  a

abastecer-se nesse mercado,  evitando assim uma longa viagem até  as  capitanias  do

norte. Ali podiam encontrar desde artigos de luxo, como veludos e sedas, à grosseira

fazenda de uso comum e ainda as especiarias, produtos alimentícios, objetos de uso

comum, espadas e chapéus.

[...] regressam a este Rio de Janeiro carregados de prata e trazendo

daqueles lugares não mais mercadorias, mas dinheiro de ouro e prata,

empregando-os aqui neste Rio em mercadorias e quando nesta praça

não encontra gêneros para serem comprados a dinheiro à vista,  são

aqueles negociantes obrigados a ir  até a Bahia e Pernambuco onde

empregam os capitais.50

A cidade funcionava como um entreposto comercial que negociava, além das novidades

da  moda,  artigos  de  primeira  necessidade.  Com  valorização  comercial  do  Rio,  os

negociantes  passaram a  procurar  produtos  no  mercado  fluminense,  a  fim  de  evitar

longas  viagens  só  optando  por  prosseguir  viagem até  as  capitanias  do  norte   para

comprar o que não era encontrado naquela praça.51 O cronista Brandônio confirma a

48 Documento curioso. Op.cit., p. 151.
49 De acordo com Rafael Coelho, “o numerário metálico que corria no Brasil era composto 
majoritariamente por moedas de prata espanholas .”(COELHO, Rafael da Silva. Moeda no Brasil no final
do final do século XVII. Dissertação (mestrado). São Paulo, USP, 2013, p. 23).
50 Documento curioso. In.: Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro.Rio de Janeiro, tomo 93, 
n.° 147, p. 151.
51 Cf. SERRÃO, Joaquim Veríssimo. O Rio de Janeiro no século XVI. Op.cit., p. 166.



participação da capitania fluminense nessas trocas, em seu Diálogos das grandezas do

Brasil:

Do Rio da Prata costumam a navegar muitos peruleiros em caravelas,

e caravelas de pouco porte, onde trazem soma grande de patacas de

quatro e de oito reales, e assim prata lavrada e por lavrar, em pinhas e

em postas, ouro em pó e em grãos, e outro lavrado em cadeias, os

quais aportam com estas cousas no Rio de Janeiro, Bahia de todos os

Santos  e  Pernambuco,  e  costumam as  tais  coisas  por  fazendas das

sortes  que  lhes  são  necessárias,  deixando toda  a  prata  e  ouro  que

trouxeram na terra, donde tornam carregados das tais fazendas a fazer

outra viagem para o Rio da Prata.52

Também na Bahia, segundo os registros da Alfândega de Salvador,53 os navios eram

abastecidos de toda sorte de mercadorias, como linho, entretelas, chapeleiras, penas de

escrever, papel para cartas, sarja, canela, pimenta, felpa, azeite, vinho, sabão, pregos,

alfinetes,  castiçais,  gorgurão,  cobre,  panelas,  pares  de  chinelos,  botões  e  outros

manufaturados, “objetos [...] de importação portuguesa”,54 e retornavam para Buenos

Aires com esses artigos.

Documentos  referentes  a  transações  comerciais  da  Cidade  de  Salvador,

demonstram a dinâmica desse comércio que se estendia de Buenos Aires às capitanias

das Costas do Brasil.  Como muitos mercadores não possuíam a própria embarcação,

tinham necessidade de fretá-las. Dessa forma, os mestres dessas embarcações assumiam

a responsabilidade  de  vender  as  mercadorias  que  carregavam para  comerciantes  do

Brasil.  Essas  transações  eram  feitas  à  vista  ou  se  estabelecia  um  prazo  para  seu

pagamento  e  todos  os  procedimentos  de  compra  e  venda  eram  registrados  sob  o

juramento perante os Evangelhos por um oficial  escrivão tabelião de notas,  que era

nomeado pelo rei.55 Os navios traziam do porto de Buenos Aires geralmente farinha de

trigo, sebo e carnes desidratadas e retornavam ao Rio da Prata com gêneros adquiridos

no Brasil, após ser devidamente despachados na Alfândega pelos seus oficiais.

52 BRANDÃO, Ambrósio Fernandes. Diálogos das grandezas do Brasil.Op.cit. p. 173-174.
53 ANA, Sala IX, 45-05-02, Division Colônia, Seccion Gobierno, Registro de Navios, Siglo XVII, 1608-
1615,3733, Doc. 43,49.
54 CANABRAVA, Alice P. O comércio português no Rio da Prata (1580-1640). Op.cit. p. 64.
55 ANA, Sala IX, 45-05-02, Division Colônia, Seccion Gobierno, Registro de Navios, Siglo XVII, 3733.



E os oficiais de sua majestade desta sua alfândega [...] certificamos

como nela despachou Francisco de Basto, as coisas confessadas nos

itens  acima no navio nomeado Nossa Senhora de Nazaré  e mestre

João Mendes, para o Rio da Prata, porto de Buenos Aires, debaixo das

provisões de Sua Majestade e feito mercê aos ditos vizinhos e por nós

ser pedida apresentamos mandar-mos posar por nós assinada e selada

com selo que nesta alfândega serve que se feita na dita Bahia a vinte e

quatro de novembro de seiscentos e doze.56

Temos por hipótese que as  práticas descritas no documento acima citado  eram comuns

também no Rio de Janeiro, já que pelos registros notariais, que se avolumaram a partir

da primeira década do Seiscentos, é possível observar que nessa época tinham créditos

na  região  do  Prata  negociantes  fluminenses,  tais  como  “João  Ferreira,  Antonio  de

Palma, Marcos de Guelva, Alonso Gaia, Amaro Pinheiro, Antonio Gomes de Vitória e

outros”.57 Um  dos  mais  notáveis,  porém,  é  Paulo  Rodrigues,  um  parente  de  frei

Francisco de Vitória, aquele clérigo já mencionado, cujas transações envolviam o Rio da

Prata,  as  capitanias  do  Brasil,  as  Ilhas,  Angola  e  Portugal.  Por  essa  razão  diversos

homens de negócio o incumbiam de receber suas dívidas nesses locais.58 

Na documentação do Cartório do Primeiro Registro de Notas do Rio de Janeiro

verificamos procurações de 1612, como as de Pedro Dias Carlos, senhorio de navio, D.

João de Bracamante e capitão João de Vergara, para tratarem de seus negócios no Porto

de Buenos Aires, em todas as Índias da Coroa de Espanha e em todas as mais partes em

que seus procuradores se achassem;59 escrituras de débito, de 1612, como a de Maria de

Escovar a Paulo Rodrigues, referente à quantia de 786 pesos de 320 réis cada peso,

valor de noventa fanegas de farinha de Córdova que Maria Escovar havia comprado de

Paulo Rodrigues;60 escritura da venda de Pedro Dias Carlos e Bento Idalgo, mestres de

navio Espírito Santo, em 1612, de 95 fanegas de farinha de trigo, 24 quintaes de carne

de  vaca  e  24  arrobas  de  sebo  feitas  a  Paulo  Rodrigues;61 escrituras  de  débito  e

obrigação, de 1612, como a de João Batista Soderim, dono do navio São Jorge, a “fazer

viagem  a  cidade  de  São  Paulo  em Angola,  porto  de  Loanda  e  lá  comprar  a  João

Gonçalves,  mercador,  três  peças  do  gentio  de  Angola  boas  e  de  receber  e  de  cuja

56 ANA, Sala IX, 45-05-02, Seccion Gobierno, Registro de Navios, Siglo XVII, 1608-1615, 3733, p. 36.
57 SALVADOR, José Gonçalves. Os magnatas do tráfico negreiro: séculos XVI e XVII. Op.cit. p. 144.
58 Cf..Idem.
59 ACRJ, Códice 42.3.55, fl. 14. Procuração.
60 ACRJ, Códice 42.3.55, fl. 17. Escritura de débito.
61 ACRJ, Códice 42.3.55, fl. 21. Escritura de venda.



bondade e preço for contente por preço e quantia de 58$00”;62 e ainda de João Monteiro

e sua mulher Violante Nunes a Paulo Rodrigues referentes à “quantia de 800 pesos de

prata  a  16 vinténs cada peso,  valor  de cem fanegas de farinha de Buenos Aires de

Córdova que dele tenham comprado”.63 

Para analisar  o  esquema de venda e pagamentos de mercadorias  e passagem

pelas  Alfândegas,  tomamos  como  exemplo  o  caso  da  caravela  Nossa  Senhora  de

Nazaré. Vinda de Buenos Aires, essa embarcação chegou à Bahia em 1612. Seu mestre,

João Mendes, havia trazido mercadorias (15 fanegas64 de farinha de trigo, três quintais65

e três arrobas de sebo) pertencentes a Manoel Mendes, morador de Buenos Aires, que

por  sua  conta  e  risco  pusera  para  serem  vendidas  a  negociantes  no  Brasil.  As

mercadorias foram legalmente despachadas na Alfândega de Buenos Aires e lá foram

pagos os impostos devidos àquela aduana. Ao chegar a Salvador, o mestre vendeu toda a

mercadoria  da  embarcação  para  Manuel  Gonçalves  Neves,  mercador  residente  na

cidade, que pagou pela negociação 17.126 réis. Toda essa transação foi registrada pelo

tabelião de notas  Sebastião da Silva,  que tomou o juramento de Manuel  Gonçalves

Neves perante os Evangelhos66 de que realmente havia comprado às mercadorias e pago

no mesmo dia o valor acordado com João Mendes. Nesse caso é interessante perceber

que as intermediações do negócio eram feitas pelos mestres dos navios diretamente com

o negociante que aguardava a chegada da mercadoria.

Em novembro do mesmo ano, ou seja, um mês após ter chegado e vendido toda

a  mercadoria,  o  mesmo  João  Mendes  compareceu  à  Alfândega  de  Salvador.  Nessa

instituição  providenciou o despacho para  Buenos  Aires  de  mercadorias  no valor  de

16.850 réis, que havia comprado para Manuel Mendes, o mesmo mercador que havia

despachado suas mercadorias de Buenos Aires para Salvador. Pelos valores de compra e

venda e  pelo rol  de  mercadorias  descrito  na  certidão  de despacho da Alfândega de

Salvador, percebemos que esse mestre deve ter usado o montante que recebera da venda

62 ACRJ, Códice 43.3.55, fl. 25. Escritura de débito e obrigação.
63 ACRJ, Códice 42.3.55, fl. 17. Escritura de débito e obrigação.
64 Medida castelhana que corresponde a quatro alqueires (BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez &
latino: aulico, anatomico, architectonico Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712 - 
1728. v.4,p. 31).
65 Peso de quatro arrobas.(BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, 
architectonico Op.cit., p. 66).
66 Observamos nessas transações comerciais uma influência medieval em que as práticas comerciais 
misturavam-se aos ritos religiosos. Isso nos leva a ir ao encontro de Jerome Baschet. Ele diz que “o papel 
exercido pela Igreja no mundo colonial é comparável àquele que pudemos observar na Europa Medieval. 
( BASCHET, Jérôme. A civilização feudal do ano 1000 à colonização da América. São Paulo, Globo, 
2006, p. 286).



que efetuara para comprar mercadorias manufaturadas a mando de Manuel Mendes, o

comerciante de Buenos Aires.67

Em outra escritura feita pelo tabelião publico judicial de notas Antonio Guedes

foi registrada a  venda realizada por Antonio Fernandez Barros, vizinho e morador de

Buenos Aires através do mestre da caravela Nossa Senhora da Ajuda, Manoel Fortes, de

vinte e cinco fanegas de farinha de trigo, seis quintais de chasina e seis arrobas de sebo

que foi consignado a Simão Fragoso para a venda no Brasil. A carga foi toda vendida

por duzentos e dois mil e duzentos e quarenta réis ao mercador Luis Nunes de Gouveia,

residente em Salvador, que efetuou o pagamento em dinheiro. A transação foi assinada

em dezesseis de outubro de 1612.68 Como se pode observar, havia também casos em que

as mercadorias eram deixadas por consignação para ser negociada com os comerciantes

no Brasil.

Embora fosse a forma mais usual, nem sempre os pagamentos eram efetuados no

ato da compra. Havia também casos em que eram feitos a prazo. Esse foi o caso de

Manuel Dias, que adquiriu farinha de trigo do mestre do navio  Santo Antonio, Pedro

Anes Paulus. A mercadoria foi comprada em agosto de 1608 e ficou estabelecido que

fosse paga em janeiro de 1610. A transação foi testemunhada pelo tabelião de notas

Antonio Guedes, que registrou toda a negociação e emitiu as certidões.69 

Eram  os  navios  soltos  (aqueles  que  não  pertenciam  à  frota)  que  faziam  o

transporte entre a Região do Rio da Prata e os portos brasileiros. Seus mestres recebiam

a incumbência de vender as mercadorias nos portos brasileiros e ainda se ocupavam de

adquirir  mercadorias  nos  portos  de  destino  para  o  retorno,  como  constatamos  na

documentação acima citada. Tal comércio era mais lucrativo, já que os direitos cobrados

em Portugal  para  as  mercadorias  destinadas  ao  Brasil  eram menores  do  que  os  da

Espanha, o que permitia que a compra dos produtos no Brasil fosse mais barata o que

garantia, assim, maiores retornos financeiros.70 Os oficiais régios das alfândegas eram

os responsáveis pelo despachos das mercadorias nas aduanas brasileiras. Diante desses

elementos, temos por hipótese que os portos da América eram importantes centros de

troca entre as diferentes regiões e ainda receptores de metais e distribuidores desses para

a metrópole.71

67 ANA, Sala IX, 45-05-02, Division Colônia, Seccion Gobierno, Registro de Navios, Siglo XVII, 1608-
1615-3733.
68 Idem.
69 Idem.
70 Cf. FRANÇA, Eduardo D’Oliveira. Portugal na época da Restauração. Op.cit. p. 349.
71 Cf. FRANÇA, Eduardo D’Oliveira. Portugal na época da Restauração. Op.cit. p. 349.



 Nas primeiras décadas do século XVII um novo desenho começa a emergir no

Atlântico, e esboça um perfil diferenciado do Rio de Janeiro no seio da colônia e o puxa

mais “para dentro das trocas marítimas e mais para fora da economia continental”.72

Atividades como a construção naval, o tráfico negreiro e as trocas com a Região do

Prata73 se consolidam cada vez mais.  Com isso,  aumenta a pressão de comerciantes

espanhóis para que a Coroa tomasse medidas repressoras em seu favor. Dessa forma, o

comércio  com o Rio  da  Prata  durante  o  Seiscentos  “foi  uma sucessão continua  de

proibições e permissões que, longe de exercer um controle sobre as transações, facilitou

sua ilegalidade”.74 Com as proibições, o contrabando ganhou uma dimensão maior, e

tornou-se  desse modo,  nos  dizeres  de José  Gonçalves  Salvador,  uma praxe.75 Paulo

Cavalcante  compactua  com essa  ideia  e  afirma  que  o  contrabando  “não  se  tratava

apenas de roubo, de furto ou corrupção, mas era um tipo determinado de prática social

encoberta pelas formalidades oficiais”.76 

Desse  modo,  na  tentativa  de  se  livrar  de  taxas  alfandegárias  de  valor  mais

elevado cobrado pela Coroa espanhola, muitos traficantes alegavam que a entrega se

daria  no  Brasil,  quando  na  realidade  era  feita  ilegalmente  em Buenos  Aires.77 Era

recorrente a fraude, que já começava a se delinear na hora do despacho dos navios nos

portos  da Coroa portuguesa.  Citamos abaixo como exemplo a  situação ocorrida em

Angola em 1603, em que o mestre do navio  Nossa Senhora da Graça, Gonçalo Ruiz

Manaia,  declarava  levar  para  o  Rio  de  Janeiro  “peças”  de  escravos  do  mercador

Francisco Teixeira, quando na verdade a mercadoria foi parar em Buenos Aires. 

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de mil seiscentos e três, nesta

ilha de Loanda,  Reino de Angola e onde costuma dar despacho os

navios que deste for lhe partisse para fora em presença de Francisco

de  Carvalho  [...]  feitor  da  Fazenda  de  Sua  Majestade  e  de  mim

escrivão [...] de sua avença para o Rio de Janeiro pelos ditos oficiais

72 ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes:formação do Brasil no Atlântico Sul. Op.cit.p. 
199.
73 Idem.
74 CRESPI, “Comércio de esclavos en lo Rio da Plata durante el siglo XVII”. In: CÁCERES, Rina. Rutas 
de la esclavitud em América Latina. San Jóse, Editorial de la Universidade de Costa Rica, 2001, p. 102 
(Tradução nossa).
75 SALVADOR, José Gonçalves. Os magnatas do tráfico negreiro. Séculos XVI e XVII. Op.cit. p. 107.
76 OLIVEIRA JUNIOR, Paulo Cavalcante. Negócios de trapaças: caminhos e descaminhos na América 
portuguesa(1700-1750). Op.cit., p. 42.
77 Cf. CEBALLOS, Rodrigo. Arribadas Portuguesas: a participação luso-brasileira na constituição social 
de Buenos Aires (c.1580-1650). Op.cit. p. 59.



lhe defira despacho. [...] Embarca Francisco Teixeira setenta e nove

peças em que entram quinze negras com quinze crianças de colo.78

Enfim, observamos que, apesar de todas as ações da Coroa espanhola, o “comércio legal

e  ilegal  dos  portos  brasileiros  com  o  Prata  aumentou  consideravelmente,  trazendo

prosperidade para todos eles”.79 O tráfico de escravos de Angola era um desses negócios

bem lucrativos e incentivado pela crescente demanda de mão de obra nas colônias. Em

geral, “embora as autoridades portuguesas protestassem contra o comércio ilegal em seu

território,  exortavam  as  transações  ilegais”80 entre  suas  conquistas  e  a  América

espanhola. Como assegura Alice Canabrava, “o contrabando passou da fase empírica do

século XVI, das atividades isoladas, para um período de racionalização no século XVII,

caracterizado pela coordenação das atividades de elementos diversos agindo em áreas

geográficas diferentes”.81 Assim, de tentativas individuais de estabelecimento de rede

contrabando  entre  as  cidades  litorâneas  do  Brasil  ao  Rio  da  Prata,  como a  do  frei

Francisco no último quartel do Quinhentos, observa-se no século seguinte a presença de

um grupo com sólida organização em Buenos Aires e com ligações nas cidades costeiras

do Brasil, e também na Europa, que mantinha estreita relação com os agentes da Coroa

nessas regiões.82 Para Zacarias Moutoukias, os homens que efetuavam o comércio ilegal

e legal faziam parte do mesmo grupo, ficando por esse motivo difícil a distinção entre

um tipo de comércio e o outro.83 

O Porto de Buenos Aires era a porta de entrada das mercadorias contrabandeadas

que tinham como destino o Alto Peru. Diversos recursos foram usados para encobrir os

propósitos  do  contrabando:  as  arribadas  forçosas84 era  um deles.  Nesse  caso,  a  lei

permitia  que  em caso  de  perigo  ou perseguição  por  corsários  os  navios  buscassem

abrigos nos portos. Sob esse pretexto, os traficantes desviavam os escravos para algum

local seguro e dali os remanejavam para os locais de seus interesses.

78 ANA, Sala IX, 45-05-02, Division Colônia, Seccion Gobierno, Registro de Navios, Siglo XVII, 3733.
79 ABREU, Mauricio de. Geografia Histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). Op.cit.p. 24.
80 PIJNING, Ernest. Contrabando, ilegalidades e medidas políticas no Rio de Janeiro do século XVIII. 
Revista Brasileira de História, v.21,n.42, São Paulo, 2001.
81 Cf. CANABRAVA, Alice P. O comércio português no Rio da Prata (1580-1640). Op.cit. p. 109.
82 Cf. Idem
83 Cf. MOUTOUKIAS, Zacarias. Burocracia, contrabando y autotransformacion de las elites: Buenos 
Aires em el siglo XVII. Anuário IEHS, Tandil. N.3, 1988, p. 216 (Tradução nossa).
84 Entrada de um navio em porto que não é de seu destino, nem da sua escala. Ela resulta de única e 
exclusiva vontade do capitão do navio .( CANABRAVA, Alice P. O comércio português no Rio da Prata 
(1580-1640). Op.cit. p. 105).



[...] governador e capitão general da província de Cartagena e oficiais

da Real Fazenda no Conselho das Índias seja tratado pleito [...] dos

outros negros que se navegam as Índias sobre o conhecimento dos

descaminhos dos escravos que [...] dos navios que de arribada chegam

a essas partes, para aplicação das penas dos descaminhos.85

 Um outro tipo de artimanha para camuflar o contrabando era transportar escravos “sob

o disfarce de serviçais a bordo, quando, na verdade, o escopo era de negociá-los”.86 E

não paravam por aí. As situações criadas para disfarçar o comércio ilícito eram as mais

inusitadas, como podemos observar no trecho de uma Real Cédula de 1604.

 

[...] e sido informado que a bueltas de la permission que esta dada al

arrendador de lãs licenças para navegar esclabos negros para las índias

para la quantidad que por esse puerto a de meter se llevan mucho mas

que es em gran quantidad la plata y oro que sale por esse puerto assi

de la que sacan los que licença de arrendador van a comprar negros a

guinea y el brasil como de la procede de los dichos negros y de lãs

mercadurias que se llevan em los navios que entre ano[1604] van a

esse puerto y que tienen traça esconder y sacar la dicha plata entre las

harinas que sacan y compran de la ciudad de cordova y que o la mayor

parte de la plata y oro que se saca cada ano desse puerto que os en

quantidad  ,  muy  considerable  biene  a  parar  el  brasil  y  de  ally  a

ynglaterra y a los otros Reynos de enemigos.87

Como  se  vê,  o  comércio  ilegal  era  parte  indissociável  da  sociedade  colonial  e  o

contrabando  pode  ser  entendido,  segundo  Ernest  Pijning,  como  algo  inerente  à

economia  do  Atlântico.88 Nesse  sentido,  as  práticas  ilícitas,  apesar  de  ser  do

conhecimento  das  autoridades  coloniais  e  metropolitanas,  eram  até  certo  ponto

toleradas, já que o mais importante era fazer o comércio funcionar.89

85 ANA.Sala IX, 45-05-04. Division Colônia. Seccion Gobierno. Registro de navios. Siglo XVII.1613-
1635.3735
86 SALVADOR, José Gonçalves. Os magnatas do tráfico negreiro: séculos XVI e XVII. Op.cit.p. 148.
87 Cédula real de 02/06/.1604 sobre o contrabando y visita a los navios. In: CANABRAVA, Alice P. O 
comércio português no Rio da Prata (1580-1640). Op.cit. p. 102.
88 PIJNING, Ernest. Contrabando, ilegalidades e medidas políticas no Rio de Janeiro do século XVIII. 
Revista Brasileira de História, v.21,n.42, São Paulo, 2001.
89 Cf. MOUTOUKIAS, Zacarias. Burocracia, contrabando y autotransformacion de las elites     Buenos 
Aires em el siglo XVII. Anuário IEHS, Tandil, ano 3, n.3, 1988, p. 218.



A Alfândega era um dos locais mais disputados pelas  pessoas que buscavam

obter sua parcela de lucro na economia ilegal. Naquele espaço, mercadores, guardas,

oficiais da Coroa, todos almejavam vantagens.90 Em carta endereçada ao rei Filipe III

datada de 1612, o governador do Rio de Janeiro, Afonso de Albuquerque, relatou que a

despeito de ser contra as provisões reais, daquela capitania tinham saído escravos para o

Rio da Prata sem terem sido pagos os devidos direitos na Alfândega. De acordo com o

governador, pela certidão emitida por Sebastião Coelho, escrivão do almoxarifado e da

Alfândega daquela  capitania,  constava o despacho de 132 escravos de Guiné,  pelos

quais foram pagos impostos de três mil réis cada um. Entretanto, em devassa feita pelo

provedor da Fazenda, descobriu-se que haviam sido embarcados 168 escravos, ou seja,

deixou-se de pagar os direitos alfandegários sobre 36. Disse ainda o governador que

dois  navios  oriundos  de  Angola  aportaram na  Ilha  Grande,  a  12  léguas  do  Rio  de

Janeiro, e não pagaram ali os impostos da mercadoria que ia para o Rio da Prata.91 Vale

aqui lembrar que no embarque em Angola era registrada a quantidade de escravos92 e

que a norma até a quarta década do Seiscentos era que o tributo fosse pago nos portos

de desembarque conforme o número de “peças” despachadas.93

Afonso de Albuquerque, capitão do Rio de Janeiro, por carta de 4 de

novembro do ano passado de 612 me escreveu que meu serviço e

fazenda recebem muita perda em irem dali escravos de Guiné para o

Rio de Prata de mais de ser contra saca fora em muita muito maior

crescimento  o  rendimento  de  minhas  rendas  [...]  e  enviou  uma

certidão  que  diz  ser  Sebastião  Coelho,  escrivão  do  almoxarifado e

alfândega daquela capitania, de como nela despacharam as monções

passadas para o Rio da Prata e Capitania de São Vicente 132 peças de

escravos de Guiné de que pagaram os direitos a razão de três mil reis

cada uma, e constar pela devassa do Provedor da fazenda tirou serem

ocultadas quatorze peças que condenou pagarem os direitos ao mesmo

preço conforme ao assento do que se fez na dita alfândega diz Afonso

90 CF. PIJNING, Ernest. Contrabando, ilegalidades e medidas políticas no Rio de Janeiro do século XVIII.
Op.cit.
91 Cartas para Álvaro de Souza e Gaspar de Souza. (1540-1627). Lisboa, Comissão Nacional para as 
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. Centro de História e Documentação Diplomática do 
Ministério das Relações Exteriores do Brasil, 2001, p. 196.
92 “Embarca Francisco Teixeira, setenta e nove peças. Em que entram quinze negras com quinze crianças 
de colo. Embarca Gonçalo Ruiz Manaia trinta peças que por estarem alguns moleques pagam 28” (ANA, 
Sala IX, 45-05-02, Division Colônia, Seccion Gobierno, Registro de Navios, Siglo XVII, 3733).
93 SALVADOR, José Gonçalves. Os magnatas do tráfico negreiro: séculos XVI e XVII.Op.cit.p. 83.



de Albuquerque que ele tirou outra devassa e lhe cresceram 22 peças

mais do que achou o provedor.94

Além do descaminho, tal comércio poderia ser caracterizado como contrabando, já que

contrariava  as  provisões  reais  da  época,  que  proibia  o  trânsito  de  mercadorias  das

capitanias da América portuguesa para o Rio da Prata. 95

Em um outro documento endereçado a Filipe IV, Rui Vaz Pinto, ex-governador

da capitania fluminense, faz um relato sobre a grande quantidade de escravos que eram

levados para outro Reino sem que se pagassem os devidos impostos, que eram naquela

época de 3.600 réis por “peça”.

Rui  Vaz  Pinto,  fidalgo  da  casa  de  V.Majestade,  capitão  mor  e

governador que foi da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro [...]

E  tratando  com  todo  o  cuidado  que  a  Fazenda  Real  não  se

descaminhasse em muitas coisas e em especial na grande quantidade

de escravos que se levam daquele estado a vender a outro Reino sem

pagarem [os impostos] a Fazenda Real.96

Muitos traficantes negreiros das capitanias do Norte tinham representantes na capitania

fluminense,  que  ocupava  um lugar  de  destaque  nesse  comércio  em virtude  de  sua

proximidade com o Rio da Prata. Hendrick Conraeds, em 1637, afirmou que “os negros

que se vendem no Rio da Prata são vendidos pelos mercadores de Buenos Aires, que

vem comprá-los aqui [no Rio de Janeiro]”.97 As facilidades oferecidas pelas autoridades

fluminenses que tinham envolvimento com esse negócio eram um outro incentivo. A

oligarquia dos Sá é um bom exemplo desse envolvimento. O patriarca Salvador foi um

inveterado  traficante,  assim  como  seu  filho  Martim  de  Sá  e  seu  neto  Salvador

Benevides.98 Esse último, filho de uma espanhola com o governador fluminense Martim

de Sá, casou-se com Carolina de Velasco, uma rica viúva de um proprietário espanhol

94 Cartas para Álvaro de Souza e Gaspar de Souza. (1540-1627). Lisboa, Comissão Nacional para as 
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. Centro de História e Documentação Diplomática do 
Ministério das Relações Exteriores do Brasil, 2001, p. 196.
95 O direito ao livre comércio foi concedido aos portenhos apenas em caráter precário 1587 a 1591, de 
1602 a 1608 e de 1614 e 1618 .(SALVADOR, José Gonçalves. Os magnatas do tráfico negreiro: séculos 
XVI e XVII.Op.citp.144.).
96 AHU, CA, Rio de Janeiro, Cx. 1, Doc. 54-59.
97 LAET, João de. Descrição das Costas do Brasil. Lisboa, Kapa Editorial, 2007, p. 262. Apud. ABREU, 
Mauricio de. Geografia Histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). Op.cit. p. 26.
98 Cf. SALVADOR, José Gonçalves. Os cristãos-novos e o comercio no Atlântico meridional. Op.cit. p. 
372.



do Prata,99 e tornou-se um grande latifundiário em Tucumã, província que guarnecia o

Potosí.100 Com parentes que ocupavam importantes cargos em Buenos Aires, foi também

nomeado, em 1627, almirante da costa meridional do Rio da Prata, “título que implica

uma ligação oficial com o território colonial espanhol”.101 Além das estreitas relações

com  a  América  espanhola,  essa  família  mantinha  alianças  na  Bahia  e  em  Lisboa.

Possuía um grande poderio no Rio de Janeiro, estava à frente do governo por um bom

tempo e manobrava, assim, os cargos de seu interesse. Vários aliados seus ocuparam

ofícios na Alfândega da cidade. 

Para  Zacarias  Moutoukias,  “todas  essas  transgressões  aos  dispositivos  legais

podem  ser  consideradas  como  um  aspecto  das  práticas  econômicas  das  elites

dominantes, o qual também engloba os funcionários”.102 O comércio fraudulento tinha o

apoio  em muitos  casos,  como já  vimos,  dos  próprios  agentes  da  Coroa.  Não  raro,

ocupantes de cargos públicos que deveriam reprimi-lo eram eles mesmos os próprios

contrabandistas ou ainda estavam envolvidos nas práticas dos descaminhos. E isso era

visível nas alfândegas. Marcos Sanches afirma que a administração colonial apresentava

uma complexa dialética, na qual a metrópole objetivava submeter o colono ao mesmo

tempo em que reconhecia o indispensável papel que esse exercia na execução da própria

exploração colonial.103 Não deve causar admiração também que a metrópole tenha se

adaptado  a  esse  cenário,  na  medida  em  que  o  sustento  do  aparato  militar  e

administrativo provinha em parte do comércio e que de forma paradoxal as ilicitudes

contribuíam para o enriquecimento de um grupo que tinha interesse na engrenagem

administrativa e na defesa da colônia, situação essa benéfica para a Coroa, já que se

aproveitava dos investimentos particulares para a manutenção dos seus interesses. 

Um bom exemplo é o do já citado Salvador Correia de Sá, que, apesar de ser um

oficial designado pelo rei para assumir o Governo do Rio de Janeiro, foi pessoalmente

contrabandear escravos no Rio da Prata. Mas, apesar do malfeito, era um personagem

importante e de prestígio para a Coroa. 

Decerto  que  os  ganhos  desse  comércio  ilícito,  assim como a  prata  que  dele

provinha,  eram de  grande  importância  para  a  economia  não  só  da  metrópole,  mas

99 ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes:formação do Brasil no Atlântico Sul. Op.cit. p. 
200.
100 BOXER, Charles. Salvador de Sá e a luta pelo Brasil e Angola (1602-1686).Op.cit.p. 111.
101 Ibidem,.p. 106.
102 MOUTOUKIAS, Zacarias. Burocracia, contrabando y autotransformacion de las elites     Buenos Aires
em el siglo XVII. Op.cit., p. 214.
103 Cf. SANCHES, Marcos Guimarães. “Governo do Rei e bem comum dos súditos”. Anais. Anpuh, São 
Paulo, 2011, p. 1.



também de todas as suas conquistas ultramarinas. Por isso as atividades desenvolvidas

pelos peruleiros serem bem vistas pelas autoridades, o que pode ser evidenciado pela

atitude do governador-geral Diogo Botelho, que “achando-se em Pernambuco (1612), a

caminho  da  Bahia,  proibiu  que  se  tomasse  dinheiro  aos  mesmos  sob  qualquer

pretexto”.104

Não apenas  o  contrabando,  mas  os  descaminhos105 eram práticas  recorrentes

entre os colonos. O governador Rui Vaz Pinto (1617-1620), em carta ao rei de 16 de

agosto de 1624, denunciava tais práticas e afirmava ser comum a venda de pau-brasil

aos  estrangeiros  vindos  da  banda  do  norte.  Afirmou  também  que   o  embarque  de

mercadorias da terra, como o açúcar, o gengibre e o tabaco, se efetivava sem que fossem

pagos os direitos nas alfândegas,  o que decerto acarretava prejuízos para a Fazenda

Real.

E no muito  pau  brasil  que  em toda  aquela  costa  da  banda  do  sul

carregam  e  levam  os  estrangeiros  para  a  banda  do  norte  com

inteligências que tem com os vassalos de V. Majestade de que são os

que  lhe  vendem  e  chegam  as  praias  aonde  embarcam  e  muitos

açucares, gengibres e tabaco e outras mercadorias da terra em que se

interessam muito  e  forram os  direitos  que  houveram de  pagar  nas

alfândegas de Vossa Majestade. 106

Como pode ser visto, o contrabando e o descaminho eram práticas que faziam parte da

própria ordem social vigente. Representavam, segundo Paulo Cavalcante, a “outra face

do  lucro  do  exclusivo  metropolitano”.107 Além  disso,  eram  o  reflexo  de  um

comportamento típico da época que não distinguia o público do privado.

104 Cf. SALVADOR, José Gonçalves. Os magnatas do tráfico negreiro: séculos XVI e XVII. Op.cit. p. 
153.
105 É necessário se fazer a distinção entre contrabando e descaminho. De acordo com Raphael Bluteau, 
esse seria uma fraude contra a pecúnia pública, enquanto aquele seria uma venda contra a ordem do 
príncipe (BLUTEAU, 1728). Explicações de Nelson Hungria viriam a posteriori, mas apoiadas no 
mesmo direito romano que servira a legislação portuguesa de tempos remotos (A codificação portuguesa 
desenvolvera-se a partir dos códigos romanos e visigóticos, segundo SCHWARTZ, Burocracia e 
sociedade no Brasil colonial. Op.cit.p. 58), vieram ao encontro do definido por Bluteau em seu 
dicionário. Assim, para Hungria, contrabando poderia ser classificado como a clandestina importação ou 
exportação de mercadorias cuja entrada no país ou saída dele é absoluta ou relativamente proibida, 
enquanto descaminho diria respeito a fraude tendente a frustrar, no total ou parcialmente, o pagamento de 
direitos de importação ou exportação do imposto (a ser cobrado na própria aduana) sobre mercadorias. 
(HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal, parte especial, v. 9. Rio de Janeiro,  1959).
106 AHU, CA, Rio de Janeiro, Cx. 1, Doc. 54-59.
107 OLIVEIRA JUNIOR, Paulo Cavalcante. Negócios de trapaças: caminhos e descaminhos na América 
portuguesa(1700-1750). São Paulo, USP, 2002, p. 40.



A essa altura o Rio de Janeiro já era uma praça comercial ativa, por sua ligação

com as rotas atlânticas e ainda em função dos negócios estabelecidos com a própria

região. Circulavam pela cidade negociantes de grosso108 dedicados não só à exportação

de açúcar, mas também ao tráfico negreiro.

Considerações finais:

Nas primeiras décadas do Seiscentos, a ocupação holandesa nas capitanias do

Norte permitiu que o Rio de Janeiro ganhasse certo protagonismo no cenário colonial.

Nessa ocasião, o Rio de Janeiro passou a manter relações comerciais diretamente com

Lisboa. A capitania também teve que cobrir o déficit de produção do nordeste, além de

abastecer as forças militares e suprir com escravos a região de conflitos, já que possuía

além de recursos acumulados uma posição geográfica distante do cenário dos conflitos. .

Com um porto bem localizado, a cidade servia não só de  escala para os navios

que navegavam pelo Atlântico Sul, como passou a manter um importante comércio com

a Região do rio da Prata. O destino das mercadorias oriundas do Rio era a rica cidade do

Potosi, que se tornou umas das mais importantes cidades do ocidente devido a extração

de prata.  Pouco a pouco, no período da União Ibérica, a cidade fluminense cresce e

ganha destaque no seio do Império português.

108 De acordo com Jorge Miguel Pedreira, comerciantes de grosso trato eram aqueles que atuavam no 
comércio de longa distância como importadores e exportadores de gêneros mais diversos (PEDREIRA, 
Jorge Miguel. Tratos e contratos: Actividades, interesses e orientações dos investimentos em Lisboa.
(1755-1822). Análise Social, v.31,1996, p. 359). João Fragoso, ao definir esse tipo de comerciante, 
acrescenta que aqui na América portuguesa foram aqueles comerciantes que transformaram sua 
acumulação mercantil em grandes fazendas escravistas .(FRAGOSO, João Luis. Homens de grossa 
aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830).Op.cit. p. 39).


