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1. Introdução 

No presente artigo trataremos da estrutura demográfica da população escrava de três 
províncias: Maranhão, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Nos últimos dois casos, com base em 
dados de inventários, cobrindo todo o século XIX; no Maranhão, a partir de um levantamento 
censitário efetuado em 1848.   

A demografia escrava tem relação estreita com o tráfico africano e sua evolução ao longo 
do tempo. O fato de que tenham chegado da África mais homens e mais jovens, por exemplo, 
obviamente influiu na composição etária e de gênero das populações cativas. Outros fatores que 
podem afetar a constituição demográfica de uma determinada população — embora nem sempre 
possam ser aferidos com alguma precisão — são o tráfico interno de escravos e a ocorrência de 
alforrias. 

Uma característica da população escrava no Brasil é o fato de que seu crescimento natural 
— mais crianças sobreviventes do que mortes, num dado período — foi, regra geral, negativo. 
Como sucedeu, aliás, na generalidade das demais populações escravas das Américas, com a 
notável exceção dos Estados Unidos. A historiografia sobre a escravidão brasileira tem registrado, 
no entanto, alguns casos em que provavelmente ocorreu crescimento positivo, de tal forma que, 
independentemente do tráfico africano, tenha havido aumento (ou não redução) do número de 
escravos. Veremos abaixo que há indícios desse tipo de situação, em algumas populações escravas 
objeto de nosso estudo.  

A próxima seção examina a evolução do tráfico africano e da população escrava nas 
regiões estudadas. A terceira seção trata da questão do crescimento, negativo ou positivo, das 
populações escravas, e a quarta examina a estrutura etária e de gênero. A quinta seção resume os 
pontos principais do artigo.  

 

2.  Tráfico africano e população escrava nas três regiões  

 2.1 Evolução do tráfico   

Os africanos trazidos para as Américas eram vendidos em solo americano como 
mercadorias e, em princípio, empregados na produção de outras mercadorias, igualmente 
destinadas ao comércio internacional: açúcar, ouro, algodão, fumo, café. Mas sabe-se que o 
trabalho escravo não foi usado apenas nesses misteres, porque esteve envolvido em várias outras 

                                                 
1 Este artigo é resultado parcial das pesquisas empreendidas pelo grupo de autores, ao qual devem ser agregados os 
professores Steve de Castro (Departamento de Economia da Universidade de Brasília) e Josué Modesto dos Passos 
Subrinho (Departamento de Economia da Universidade Federal de Sergipe). O grupo agradece o apoio financeiro 
obtido das seguintes instituições: Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF), Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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atividades, como trabalho doméstico, artesanato, comércio, transportes, produção agropecuária 
voltada ao mercado interno etc. É evidente, contudo, que a causa primeira do tráfico africano foi a 
intensa demanda por mão de obra para a produção exportável.  

A limitada base demográfica da metrópole portuguesa não é a única explicação para a 
utilização do trabalho escravo na atividade produtiva colonial. Países com contingente 
populacional mais amplo, como a Espanha, a Inglaterra e a França, também usaram mão de obra 
escrava (Novais, 1995: 92 – 106) — ou outras formas de trabalho compulsório — tanto para a 
produção voltada ao consumo local quanto para a produção exportável de suas colônias.2 A 
questão central é que a remuneração necessária para mobilização de trabalhadores livres nas 
grandes plantations resultaria em custos maiores que os do trabalho forçado. O uso do trabalho 
escravo relacionou-se basicamente com a busca de maior taxa de lucro.  

O total de escravos chegados ao Brasil, em todo o período do tráfico, é estimado em cerca 
de 4,9 milhões, o que representa aproximadamente 45% do montante global de cativos africanos 
desembarcados nas Américas. A Tabela 1 mostra a evolução desse quantitativo, por região de 
desembarque, segundo a ampla base de dados sobre o tráfico africano de escravos, divulgada na 
última década.3  

Tabela 1 – Número estimado de escravos desembarcados no Brasil, por região de desembarque, 
1551–1856. 

PERÍODO  

REGIÃO DE DESEMBARQUE 

Pará  Maranhão Pernambuco Bahia 
Rio de 

 Janeiro (*) 
Não 

especificado 
Brasil 

1551-1575     2.461       2.461 

1576-1600     16.110 5.647 4.770 287 26.814 

1601-1625     77.060 46.278 32.395 735 156.468 

1626-1650     44.978 69.239 48.317 1.404 163.938 

1651-1675     41.263 94.921 68.248 143 204.575 

1676-1700   724 83.221 103.035 72.123   259.103 

1701-1725   1.289 110.748 184.871 121.938 3.092 421.938 

1726-1750   168 73.430 231.174 159.523 2.895 467.190 

1751-1775 13.853 9.099 70.653 176.069 204.942 1.419 476.035 

1776-1800 13.867 34.642 74.505 223.790 270.157 8.074 625.035 

1801-1825 12.067 45.923 170.015 256.268 499.566 27.609 1.011.448 

1826-1850 1.334 8.680 89.038 158.083 776.366 8.383 1.041.884 

1851-1856     350 981 5.568   6.899 

Totais 41.121 100.525 853.832 1.550.356 2.263.913 54.041 4.863.788 

(*) Inclui pequena proporção de desembarques em outros portos do Sudeste.      
Fonte: Maranhão: Silva (2008); outras regiões: Slavevoyages. 

                                                 
2 A servidão temporária — os indentured servants — foi muito utilizada nas colônias inglesas da América do Norte. 
Outros tipos de trabalhadores compulsórios, na América espanhola, foram os  mitayos, os naborías e  os 
encomendados. 
3 Voyages: The Trans-Atlantic Slave Trade Database.  Citado daqui em diante como “Slavevoyages”.   
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 O porto do Rio de Janeiro, o de Salvador, o do Recife e o de São Luís, nessa ordem, foram 
os principais para o tráfico negreiro no Brasil. Até a invasão holandesa (1630), Pernambuco 
predominou; em seguida, o movimento do tráfico deslocou-se para Salvador, até meados do 
século XVIII; daí para a frente, a maioria dos desembarques ocorreu no Rio de Janeiro. 

 Chama a atenção o fato de que mais da metade dos escravos trazidos ao Brasil nos três 
séculos de tráfico — 55% do total — desembarcaram entre 1775 e 1850. Até a última década, 
quando se tornaram conhecidos dados mais completos sobre as viagens do tráfico, era comum a 
suposição de que esse teria sido um período de estagnação da economia brasileira4. No entanto, os 
números do tráfico são pouco compatíveis com a noção de uma economia estagnada, indicando 
investimento significativo na importação de mão de obra cativa, compatível com a ideia de um 
revigoramento da produção agrícola nesse período. 

No caso do Maranhão, a entrada de escravos foi quase inteiramente concentrada no meio 
século a partir de 1775, período do apogeu da lavoura algodoeira nessa província. Também a 
partir desse ano a importação de cativos mostra tendência ascendente em Pernambuco (assim 
como na Bahia), depois de uma fase de decréscimo, atingindo, no primeiro quartel do século XIX, 
o maior volume, desde o início do tráfico africano. Foi, ao que tudo indica, um período favorável 
para a produção açucareira pernambucana.  

No que toca às outras duas províncias de nosso interesse, Sergipe e Rio Grande do Sul, 
não há informações detalhadas sobre a cronologia da entrada de escravos africanos, que se deu 
principalmente por via da Bahia, no primeiro caso, e do Rio de Janeiro, no segundo.5 É provável 
que em Sergipe, de estrutura produtiva similar à de Pernambuco, os desembarques de africanos 
tenham seguido o mesmo padrão dessa província, no século XIX. Também no Rio Grande do Sul 
parece ter havido entrada significativa de escravos africanos na primeira metade do Oitocentos, 
período de grande desenvolvimento da produção de charque, iniciado na última década do século 
XVIII.6  

 O acúmulo de desembarques de escravos no último quartel do século XVIII e primeiro do 
XIX, no Maranhão, ajuda a explicar o fato de que houvesse mais escravos do que livres nessa 
província, em 1819, segundo o levantamento populacional elaborado pelo Conselheiro Velloso de 
Oliveira — caso único entre todas as províncias do Império. No primeiro Recenseamento geral do 
País, em 1872, a proporção de escravos na população maranhense ainda superava a média 
nacional em um terço (ver a Tabela 2).      

Tabela 2 – Percentual de escravos nas populações de diferentes províncias, 1819– 1872. 

PROVÍNCIAS  1819 1872 
Maranhão 66,7% 20,9% 
Pernambuco 26,5% 10,6% 
Sergipe 22,8% 12,8% 
Rio Grande do Sul  30,7% 15,6% 

                                                 
4 Notadamente Furtado (1959: caps. 16 e 19).  Arruda (1972: cap.5), com base em dados de exportação, refutou o 
argumento de Furtado com relação ao final do século XVIII.  
5 Sabe-se que comerciantes fluminenses dominavam os negócios no Rio Grande do Sul no início do século XIX  
(Osório, 2001). 
6 Sobre o tráfico de escravos para o Rio Grande do Sul, v. Berute (2006). 
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BRASIL 30,8% 15,2% 
 
Fonte: IBGE (1990:32) 

 

 2.2   Composição de sexo no tráfico 

      

No tráfico africano para as Américas predominou o sexo masculino, na relação 
aproximada de dois homens para cada mulher: estima-se que, em todo o período do tráfico, a 
porcentagem de homens entre os cativos que cruzaram o Atlântico tenha sido da ordem de 65%.7  

Há indicações de que essa proporção de gêneros tenha sido influenciada tanto pelo lado da 
demanda como pelo lado da oferta. No que se refere à demanda, sabe-se que várias das atividades 
desenvolvidas na grande lavoura e na mineração envolviam considerável esforço físico, o que 
indicaria uma preferência por indivíduos fisicamente mais fortes: jovens do sexo masculino. No 
que toca à oferta, os traficantes aparentemente tinham maior facilidade em obter cativos do sexo 
masculino, na África. Notou-se uma tendência secular ao aumento da proporção de homens (e 
também de crianças) no tráfico transatlântico, o que parece relacionar-se às condições 
prevalecentes na África (Eltis & Engerman, 1992).  

A Tabela 3 mostra as porcentagens de homens no tráfico para o Brasil, segundo os portos 
de entrada.8  Cabe notar que a proporção do sexo masculino nas viagens para o País anteriores a 
1700 (55,6%) é inferior à mostrada na tabela (66,2%), referente a todo o período. O que converge 
com a evidência de um aumento secular na participação do sexo masculino no tráfico.    

Tabela 3 – Proporção estimada de pessoas do sexo masculino no tráfico transatlântico de escravos 
para o Brasil. 

 

REGIÃO DE 
DESEMBARQUE 

PORCENTAGEM 
DESVIO 
PADRÃO 

Maranhão 64,5% 12,1% 
Pernambuco 71,2% 20,9% 
Bahia  79,2% 13,5% 
Rio de Janeiro (*) 71,2% 13,0% 
BRASIL  66,2% 14,6% 

 

(*) Inclui pequena proporção de desembarques em outros portos do Sudeste. 

Fonte: Slavevoyages (Voyages database, Summary Statistics). 

 

                                                 
7 Slavevoyages, Voyages Database, Summary Statistics. A proporção estimada é 64,6%, com desvio padrão de 
12,4%.  
8 As proporções da Tabela 3 referem-se às viagens do tráfico para as quais há informação sobre sexo (cerca de 2% do 
total de viagens para o Brasil). 
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 Pode-se admitir que períodos de maior intensidade de tráfico favorecessem uma tendência 
a maior proporção de homens na população escrava. É razoável supor que a maior intensidade do 
tráfico, por sua vez, se relacionasse à maior demanda brasileira por cativos, causada pela 
prosperidade econômica das diferentes regiões que recebiam a imigração forçada. Do mesmo 
modo, a perda de dinamismo econômico diminuiria a demanda pelos escravos, reduzindo o 
impacto do tráfico na estrutura demográfica local, do que resultaria, em princípio, maior 
proporção de mulheres e de crianças nascidas no Brasil na população escravizada. Isto poderia 
facilitar um crescimento demográfico da população escrava. Tal fenômeno tem sido assinalado na 
literatura (Bergad, 1999; Libby & Paiva, 1995). 

  

 2.3.  Evolução da população escrava no século XIX 

 

 É de se esperar que a evolução da população escrava, assim como a do tráfico africano, 
guarde relação com o ritmo de desenvolvimento da atividade econômica nas quatro províncias 
que enfocamos. Mas enquanto no caso do tráfico dispõe-se atualmente de números razoavelmente 
precisos, desde o século XVI, dados sobre a quantidade de escravos, por província, só existem 
para o século XIX. 

 A Tabela 4  compara o número de cativos em 1819, segundo os dados do Conselheiro 
Velloso, e em 1873, de acordo com a matrícula dos escravos determinada pela Lei do Ventre 
Livre, de 1871. Considera-se que os dados da matrícula são mais corretos do que os do Censo de 
1872, quanto aos escravos, principalmente pelas penalidades previstas para os proprietários que 
não matriculassem seu plantel. 9  

Os aumentos da população escrava em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (tabela 4) 
certamente refletem, em grande parte, a expansão cafeeira. Mas chama atenção o forte aumento 
no Rio Grande do Sul — o maior aumento percentual das vinte províncias do Império —, o que 
condiz com a expansão vigorosa da atividade de produção gaúcha de charque, no século XIX . 

No Maranhão há uma queda substancial da população escrava, o que é compatível com a 
redução do tráfico africano após 1825, como visto acima, e com a decadência da principal 
produção escravista da província, o cultivo de algodão, nesse período.  

Em Sergipe e Pernambuco o aumento foi também significativo. No caso de Pernambuco, 
em lugar da estimativa do Conselheiro Velloso para 1819, ao que tudo indica exagerada, utilizou-
se o número apurado no censo realizado nessa província em 1827. 10  

O aumento da massa escrava nessas duas províncias, onde predominava a atividade 
açucareira, é um dado significativo. São comuns, na literatura, referências a um retrocesso da 
lavoura nordestina, na segunda metade do século XIX.  Caio Prado Júnior, por exemplo, falou 
numa “decadência das lavouras tradicionais” do Norte, em contraste com a prosperidade crescente 

                                                 
9 Para o total do País a diferença entre os dois arrolamentos é pouco relevante, mas em algumas províncias, entre elas 
Sergipe e Rio Grande do Sul, a subcontagem de escravos no Censo foi significativa; v. Slenes (1975: cap.2). 
10  O número de escravos de Pernambuco em 1819, pela estimativa do Conselheiro Velloso, seria de 97.633. 
Considerando que mais de 50 mil cativos desembarcaram na província entre 1820 e 1826, segundo dados de 
Slavevoyages, e que o censo de 1827 anotou 80.265 escravos (Figueira de Mello, 1979[1852]: 1º Mapa Geral da 
População...), aquela estimativa parece pouco fidedigna.  
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do café no Centro-Sul, ressaltando como fatores desfavoráveis o crescimento de produções 
concorrentes em outros países, em condições mais vantajosas (como o açúcar de beterraba na 
Europa e o algodão norte-americano e asiático), e o deslocamento para o Sul de “escravos do 
Norte depauperado [...] agravando assim ainda mais a situação deste”. Na mesma linha, Viotti da 
Costa, referindo-se à Bahia nos anos 1860, escreveu: “A Província despovoava-se de escravos”. 
Mas também na Bahia o número de escravos aumentou, entre 1819 e 1873, em 17%. 11 

 Tabela 4 – Variação na População Escrava em Algumas Províncias entre 1819 e 1873 

PROVÍNCIAS  
População escrava  

1819 1873 Variação 
Maranhão  133.332 74.939 – 44 % 
Pernambuco 80.265(*) 93.496 17 % 
Sergipe 26.213 32.974 26 % 
Rio Grande do Sul  28.253 83.370 195 % 
Rio de Janeiro e 
Corte 

146.060 352.004 141 % 

Minas Gerais 168.543 333.436 98 % 
São Paulo 77.667 169.964 119 % 

BRASIL 1.107.389 1.546.581 40% 
      

(*) Dado de 1827. 

Fonte: IBGE (1990:32); Slenes (1975:57); Figueira de Mello, 1979[1852]. 

 

Como observou Passos Subrinho (2000) para o caso de Sergipe — e suas observações 
podem ser estendidas para Pernambuco — “as dificuldades dos produtores nordestinos não 
impediram um aumento da quantidade de açúcar produzida e exportada para os mercados 
nacionais e estrangeiros”. Em Sergipe, a exportação média anual passou de 16.663 toneladas, em 
1856–1860, para 41.590 toneladas, em 1881-1887. Em Pernambuco, a média anual de açúcar 
produzido cresceu de 9.482 toneladas em 1801-1805 para 68.744 toneladas em 1856-1860, 
atingindo 153.336 toneladas em 1881-1885.12 Não são números compatíveis com os de uma 
lavoura em decadência, mas coerentes com o aumento observado no número de trabalhadores 
escravizados. 

O maior fluxo de escravos de outras províncias para as do café ocorreu entre 1873 e 1880 
(Slenes, 1975: cap. 3).13 A partir de dados das matrículas de escravos de 1873 e 1887 (esta 
determinada pela Lei dos Sexagenários, de 1885), Slenes estimou a emigração líquida por 
província, como proporção da população cativa de 1873.14 No que nos interessa aqui, os 

                                                 
11 Prado Jr. (1959:161-63); Costa (1966:131). Dados para a Bahia como na Tabela 4.3. 
12 Passos Subrinho (2000:409-10); Denslow Jr. (1974:8-10).  
13  O tráfico interprovincial foi praticamente eliminado pelo estabelecimento de taxas proibitivas à entrada de 
escravos nas províncias do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, no final de 1880 e início de 1881 (Conrad, 
1975: 210-11).   
14  Slenes (1975: 621). O autor considerou apenas a população escrava de menos de 40 anos em 1873. 
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resultados são, em números redondos: 8% de emigração no Maranhão e Pernambuco e, ao 
contrário, imigração de 1% (entrada líquida de escravos) em Sergipe. Só no Rio Grande do Sul há 
indicação de uma perda relativamente grande de mão de obra escrava, nesse período: 20% do 
volume inicial, em contraponto ao aumento ocorrido nas décadas anteriores.   

 O deslocamento de escravos para o Sudeste não afetou a produção açucareira de 
Pernambuco (ao contrário do que argumentaram os historiadores acima mencionados): a produção 
de açúcar da província de fato aumentou mais de 80%, entre 1871-75 e 1881-85.15 Há indicações 
de que foram as áreas de cultivo do algodão a fonte principal da venda de escravos no tráfico 
interprovincial (Versiani & Vergolino, 2005).  Essas áreas foram negativamente afetadas pela 
forte queda no preço internacional do algodão, que antes atingira um pico histórico, na década de 
1860 (quando da Guerra da Secessão nos Estados Unidos), e pelos efeitos devastadores da seca de 
1877-78.  

Em Sergipe, a análise de Passos Subrinho (2000:147) aponta na mesma direção: enquanto 
a migração regional de escravos após 1873 não foi significativa, para a província como um todo, 
os municípios produtores de açúcar mostraram nesse período índices de importação líquida de 
mão de obra cativa “semelhantes e mesmo superiores às médias das províncias cafeeiras”. A 
exportação líquida concentrou-se nos municípios do Agreste-Sertão, zona algodoeira.  

 

3.  Crescimento demográfico das populações escravizadas 

 

 3.1. Crescimento demográfico negativo: razões  

 

Uma característica demográfica saliente, no escravismo brasileiro — assim como de outras 
regiões da América — é o fato de que a população escravizada tinha, de um modo geral, uma taxa 
de crescimento negativa: a mortalidade tendia a superar a natalidade, de tal forma que, se não 
ocorresse reposição pelo tráfico africano, a mão de obra escrava diminuiria. 

Isso contrasta agudamente com o caso dos Estados Unidos, onde a população escrava teve 
um forte crescimento natural, desde o século XVII e especialmente no período entre a cessação do 
tráfico africano, em 1807, e a abolição do regime escravista, na década de 1860.16 Essa 
comparação levou alguns autores a sugerir que a discrepância entre as duas situações estaria 
associada a diferenças nas condições de vida e na forma como os escravos eram tratados, no 
Brasil e nos Estados Unidos.17    

                                                 
15 Cabe referir que a lavoura açucareira nordestina não dependia apenas do trabalho escravo, no período, tendo 
ocorrido um aumento gradual do emprego de mão de obra livre, na segunda metade do século XIX (Andrade, 1998, 
cap.3). 
16 Fogel & Engerman  (1974: v.1, cap.1); Steckel (2000).  
17 Por exemplo: Furtado (1959, cap.21).  
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Estudos mais recentes vieram mostrar, no entanto, que é temerário tirar conclusões 
comparativas a respeito do tratamento de escravos apenas a partir de dados demográficos. Uma 
análise cuidadosa desses dados evidenciou os seguintes pontos:18 

– a diferença entre a evolução demográfica das populações cativas nos dois países, 
especialmente no século XIX, relaciona-se mais à natalidade, muito maior no caso dos Estados 
Unidos, do que à mortalidade;  

– no Brasil, o número de nascimentos em relação à população escrava foi muito 
influenciado pelo desequilíbrio de sexos decorrente do tráfico africano. Como se viu acima, dos 
cerca de 4,9 milhões de escravos africanos desembarcados no Brasil, do século XVI ao XIX, algo 
como dois terços eram do sexo masculino;  

– o número de filhos por escrava não era especialmente baixo no Brasil, em média, por 
comparação com a população livre, ou com os padrões da época observados em países europeus. 
Não havia grande discrepância de taxas de fecundidade, entre escravas e não escravas. Mas o 
número relativamente pequeno de mulheres, na população cativa, fazia com que a taxa de 
natalidade resultasse baixa;19 

– nos Estados Unidos, os desembarques totais de escravos foram inferiores a 400 mil, e 
cessaram em 1807. Nas décadas seguintes, registraram-se taxas de fecundidade 
extraordinariamente altas, tanto entre escravas quanto entre mulheres livres; de fato, as taxas de 
fecundidade no Sul dos Estados Unidos, nesse período, estão entre as mais altas já registradas em 
qualquer população, em qualquer época, sendo a das escravas apenas um pouco inferior à das não 
escravas.20 Esse foi um período de prosperidade da lavoura algodoeira sulina, com intensa 
demanda por trabalho escravo. Segundo Slenes, “é difícil deixar de concluir que os senhores de 
escravos [...] faziam um esforço deliberado para criar condições que fossem propícias à 
reprodução” 21. 

– a mortalidade dos escravos era grande no Brasil, bem maior do que nos Estados Unidos; 
mas não havia muita diferença, no caso brasileiro, entre as taxas de mortalidade dos cativos e as 
da população livre. Assim, a alta mortalidade dos escravos brasileiros, principalmente entre 
recém-nascidos e crianças, “refletia primordialmente a pobreza, má nutrição e inadequação de 
serviços de saúde no país como um todo, e só secundariamente as condições penosas peculiares à 
escravidão.” (Slenes, 1975:368, n.trad.)  

– como as mortes superavam os nascimentos, tornava-se necessária a vinda de mais 
escravos africanos para suprir a demanda por mão de obra no País — o que reforçava, 
                                                 
18 Ver, sobre esses pontos: Slenes (1975 ; Part III); Luna & Klein (2010: cap.6). Os números do tráfico de escravos 
africanos para as Américas são de Slavevoyages. 
19 A taxa de fecundidade total é o número médio de filhos tidos pelas mulheres de uma população, ao fim de seu 
período fértil; a taxa de natalidade é o número de nascidos vivos num ano como proporção da população total média 
nesse ano.  
20 Engerman (2000:507-509); Steckel (2000:441 e ss.). Calculou-se que o número médio de filhos de uma escrava nos 
Estados Unidos, ao redor de 1830, era 9,2 (Engerman, 2000:509). 
21 Slenes (1975: 371), nossa trad. Esse é um tema controverso. Para autores como Fogel & Engerman (1974: vol.1, 
78-86), a ideia de que tivesse havido controle da reprodução dos cativos por seus senhores seria um mito criado pela 
propaganda abolicionista oitocentista. Eles admitem, todavia, que era lucrativo para os senhores o nascimento de 
escravinhos, embora a criação de condições favoráveis à sobrevivência das crianças não fosse o mesmo que controlar 
a vida sexual e reprodutiva das populações escravizadas. 
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cumulativamente, o desequilíbrio de gêneros. Não se tratava apenas de repor mão de obra: a 
evolução temporal da demanda por trabalho escravo — para o açúcar, a mineração, o café e outras 
várias atividades — deu origem a um fluxo crescente de entrada de africanos, ao longo dos três 
séculos do tráfico, contribuindo para que a desproporção de sexos se mantivesse, apesar da 
ocorrência crescente do nascimento de escravos no Brasil. 22 

 Pode-se concluir que a diferente evolução demográfica das populações escravas no Brasil 
e nos Estados Unidos tem mais a ver com variáveis como demanda por trabalho escravo e 
intensidade do tráfico do que com discrepância nas condições de tratamento dos cativos, num caso 
e noutro. 

 

 3.2.  Possibilidades de crescimento demográfico positivo   

 

 Se o quadro geral da demografia escrava, no Brasil, era o de involução, induzindo uma 
contínua importação de mão de obra africana, há, no entanto, indícios de crescimento positivo em 
algumas regiões. Tem sido mencionado na literatura o caso de áreas sem relação direta com a 
atividade exportadora, e/ou com uma relação mais equilibrada entre os sexos, na população 
escravizada (ou mostrando uma tendência nesse sentido), casos em que seria plausível supor um 
aumento natural da população escrava.23  

 Três relações são usualmente mencionadas como indicadores da possibilidade de 
reprodução natural positiva: a proporção de crianças na população total; a proporção de mulheres 
em idade fértil (15 a 45 ou 15 a 49 anos) na população feminina; e o número de crianças em certa 
faixa etária (0 a 4 ou 0 a 9 anos) como proporção do número de mulheres em idade fértil. Estudos 
de demografia mostram que essa última relação fornece uma aproximação razoável da taxa de 
fecundidade, quando esta não pode ser medida diretamente.    

  

Tabela 5 – Indicadores da possibilidade de crescimento positivo da população escrava em dois 
estudos 

 

Localidade  
pesquisada 

Crianças 0-14 
anos na população 

Mulheres 15-49 
anos na popul. 
feminina 

"Taxa de fecun-
didade" (*) 

Razão de masculi-
nidade      (**) 

Teresina, 1875 38,4% 62,5% 762 99,3 

Municípios de 32,3%    (***) 58,5% 894 149,4   (***) 

                                                 
22 Em números redondos, a média anual estimada do número de escravos desembarcados no Brasil, calculada a partir 
de dados em Slavevoyages, evoluiu da seguinte forma, entre 1600 e 1850: 6.400 (1601-1650); 9.300 (1651-1700); 
17.800 (1701-1750); 21.900 (1751-1800) e 41.100 (1801-1850).   Vê-se que o tráfico de escravos para o País como 
um todo não passou por fase alguma de retração. Regionalmente, porém, seja pela conjuntura econômica 
(concorrência de outros produtores de açúcar no Caribe, nos séculos XVII e XVIII; declínio da mineração, após 
1760), seja por circunstâncias políticas (invasão holandesa), houve casos de decréscimo de desembarques em 
determinados portos, compensados pelo aumento nos demais (Tabela 1). 
23 Ver, por exemplo, Gutierrez (1987); Paiva & Libby (1995); Bergad (1999: cap.4); Falci & Marcondes  (2006). 
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Minas 

 

(*) “Taxa de fecundidade” (medida indireta): número de crianças de 0 a 9 anos por 1000 mulheres 
de 15 a 49 anos 
(**) Razão de masculinidade: número de homens dividido por 100 mulheres; 
(***) Valor para o município de Paracatu.  

Fontes: Teresina: Falci & Marcondes (2006); Minas Gerais: Paiva & Libby (1995). 
 

Examinando essas relações em nossas amostras de dados, encontramos também alguns 
sinais de possível crescimento positivo da população escravizada, em certas regiões e períodos. 
Para efeito de comparação, a Tabela 5 mostra os indicadores encontrados em dois estudos onde se 
assinala a possibilidade desse crescimento natural, o primeiro relativo a Teresina, Piauí, em 1875, 
com base na Lista de Classificação de Escravos para serem Libertados pelo Fundo de 
Emancipação, criado pela Lei do Ventre Livre; e o segundo  a quatro municípios do oeste e 
noroeste de Minas Gerais, em 1831-3 (Santo Antônio do Monte, Patos, Dores da Marmelada e 
Paracatu), a partir das chamadas “listas nominativas” (derivadas de levantamento censitário 
regional, efetuado no período). Tanto no caso do Piauí como no de Minas Gerais, os autores 
ressaltam que a atividade produtiva das regiões analisadas era voltada essencialmente para o 
mercado interno. 

 Na Tabela 6 apresentamos os mesmos indicadores para três regiões de Pernambuco e para 
o Rio Grande do Sul. Como os nascidos após a Lei do Ventre Livre, de 28/9/1971, não eram 
legalmente escravos, em princípio não seriam registrados nos inventários, razão porque os 
indicadores se referem ao período anterior a 1871.24 A tabela se refere a cativos do Sertão 
pernambucano no período 1800-1870 (1.707 escravos); do Agreste dessa província, no período 
1850-1870 (932 escravos); da Zona da Mata pernambucana, para 1800-1870 (3.024 escravos, 
pertencentes a plantéis de até 20 cativos); e do Rio Grande do Sul, para 1800-1870 (5.988 
escravos). 

Tabela 6 – Pernambuco: indicadores da possibilidade de crescimento positivo da população 
escrava em três regiões 

LOCALIDADE 
PESQUISADA 

Crianças 
0-14 anos 

na 
população 

Mulheres 
15-49 

anos na 
popul. 

feminina 

"Taxa de 
fecundidade" 

(*) 

Razão de 
masculinidade      

(**) 

Sertão                 
(1800-1870) 

38,6% 51,5% 1.147 115,2 

Agreste              
(1851-1870) 

31,1% 51,6% 885 112,8 

                                                 
24 De fato encontram-se nos inventários algumas crianças nascidas após 1871, provavelmente porque a Lei do Ventre 
Livre previa a transferência aos herdeiros do direito que tinham os proprietários das mães dos libertos de usar os 
serviços destes até que completassem 21 anos.  
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Mata (plantéis  
≤ 20,  1800-

1870)  
34,9% 47,2% 

 
1.003 97,5 

Rio Grande do 
Sul  

 (1800-1870) 
22,7% 46,8% 893 177,0 

 
(*) “Taxa de fecundidade” (medida indireta): número de crianças de 0 a 9 anos por 1000 mulheres 
de 15 a 49 anos 
(**) razão de masculinidade: número de homens dividido por 100 mulheres; 

Fonte: inventários 
A comparação dos números de nossos achados com os da Tabela 5 é sugestiva.25 As 

populações das três subamostras pernambucanas mostram relativo equilíbrio de gêneros, com uma 
razão de masculinidade (RM) substancialmente inferior à do Rio Grande do Sul. Um quadro em 
princípio favorável à reprodução natural no caso nordestino, mas não no Sul. As proporções de 
crianças até 14 anos são, nas três regiões pernambucanas, bastante similares às que atraíram a 
atenção dos autores das pesquisas do Piauí e de Minas (e superiores às sul-rio-grandenses). As 
porcentagens de mulheres em idade fértil são, nas duas províncias, inferiores às da Tabela 5, mas 
ainda relativamente altas. E as medidas indiretas da taxa de fecundidade são do mesmo nível ou 
superiores às das localidades de Minas e do Piauí, destacando-se os números do Sertão e da Zona 
da Mata de Pernambuco. Chama atenção em especial a “taxa de fecundidade” do Sertão (1.147): 
nota-se que os valores encontrados no sul dos Estados Unidos, num período de crescimento 
excepcional da população escrava (1820-1860), variam entre 1.282 e 1.499  (Steckel,  2000: 442). 
 
           O Sertão pernambucano tem características próximas às das localidades examinadas na 
Tabela 5, no sentido de que sua atividade produtiva básica, a criação de gado, não se relacionava 
diretamente com a exportação. O valor da “taxa de fecundidade” é superior ao encontrado por 
Bergad (1999), também a partir de dados de inventários, para quatro localidades da zona de 
mineração de Minas Gerais, no século XIX (1.047).26 Predominam amplamente, no Sertão, 
escravos nascidos no Brasil (76% do total, na amostra da Tabela 6), mesmo no período anterior à 
extinção do tráfico (72%, em 1800-1850).27 Tudo aponta para condições favoráveis ao 
crescimento natural da população escrava.  
 

                                                 
25 Deve-se notar que os números das Tabelas 5 e 6 não são estritamente comparáveis, desde que os primeiros derivam 
de dados de caráter censitário (referentes a uma população num dado ponto do tempo) e os segundos de dados de 
inventários (levantados ao longo do tempo). No primeiro caso, assinala-se a possível omissão de crianças pequenas, o 
que poderia distorcer as relações.  
26 1.047 é a média das relações entre crianças de 0 a 9 e mulheres de 15 a 49 anos, entre 1800 e 1879, na grande 
amostra de inventários mineiros examinada por  Bergad (1999:143). Notar que no século XIX já havia passado há 
muito o auge da mineração; a região pesquisada pelo autor não poderia ser considerada exportadora. 
27 Cabe assinalar que os inventários nem sempre registram claramente a origem dos escravos, se africanos ou 
brasileiros; é comum encontrar qualificações variadas (cabra, pardo, mulato, moleque), que não definem a 
naturalidade. Tanto no caso de Pernambuco como do Rio Grande do Sul, elaboramos subamostras incluindo apenas 
os cativos com origem claramente identificada: os africanos, pela região de proveniência (Angola, Congo, etc.) ou por 
expressões como “de nação” ou “da Costa”; os brasileiros pela designação “crioulo” ou, mais raramente, “caboclo”, 
“mestiço”, “gentio”; ou ainda quando a idade deixava evidente que haviam nascido depois da extinção do tráfico 
africano. A composição dos plantéis por origem foi sempre calculada a partir de tais subamostras. 
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          Já o Agreste tem, no período 1851-70, produção relevante destinada à exportação, o 
algodão. Mas apresenta também condições aparentemente propícias ao crescimento positivo da 
massa escravizada: quase equilíbrio entre os sexos, grande proporção de crianças e “taxa de 
fecundidade” relativamente alta. Sendo de notar que a grande maioria dos cativos era nascida no 
Brasil, no período considerado: 74% do total.  
 
          O caso mais interessante é o dos escravos pertencentes a plantéis pequenos, de até 20 
cativos, na região tipicamente açucareira de Pernambuco, a Zona da Mata. Trata-se, 
provavelmente, na maior parte, de escravos dos chamados lavradores, que se dedicavam apenas à 
plantação de cana, sem possuírem engenhos. Sabe-se que o número destes aumentou, ao longo do 
século XIX (Andrade, 1998: cap.3). Era uma atividade diretamente ligada à produção para 
exportação, mas com características bem diferentes dos grandes engenhos. Os plantéis com mais 
de 20 escravos, na Zona da Mata, tinham o típico desequilíbrio de sexos do sistema de plantation, 
com cerca de três homens para duas mulheres (RM=155, no período considerado), contrastando 
fortemente com a supremacia de mulheres nos plantéis menores. Além disso, a proporção de 
nascidos no Brasil é também muito distinta: 78%, nos plantéis de até 20 escravos (66%, antes de 
1850), e 50%, nos plantéis com mais de 20 escravos (36%, antes de 1850). A proporção de 
crianças de até 14 anos é, igualmente, bem menor nos plantéis de mais de 20 (23,0 %), assim 
como a “taxa de fecundidade” (770). São perfis demográficos bem diversos, os de plantéis 
pequenos e plantéis grandes, na área do açúcar de Pernambuco.   
 
          No Rio Grande do Sul não resulta clara a possibilidade de aumento natural da população 
escrava. Encontrou-se uma “taxa de fecundidade” alta — mais alta do que a das localidades da 
Tabela 5 — mas a proporção de crianças na população é comparativamente baixa, e o 
desequilíbrio de gêneros é um fator muito desfavorável (RM: 177,0). A proporção de nascidos no 
Brasil, entre os que tiveram a origem identificada, é bem inferior à das três subamostras 
pernambucanas (50% no período considerado, 39% antes de 1850).  
 
           No que se refere a Pernambuco, especialmente no caso da Zona da Mata, pode-se dizer que 
os dados acima trazem uma novidade, na historiografia da escravidão brasileira: regiões onde 
predominava a agricultura de exportação com populações escravas mostrando características 
favoráveis a um crescimento demográfico positivo. 
 
            
4.  Estrutura etária e de gênero nas populações escravas – pirâmides etárias 

 
 

As pirâmides etárias são construções gráficas que evidenciam a distribuição, por faixas 
etárias e por gênero, de uma determinada população. Elas refletem variáveis demográficas como 
natalidade, mortalidade e migrações; no caso de populações escravas, deve-se ter em conta a 
influência do desequilíbrio de gêneros no tráfico africano, das alforrias e do deslocamento de 
cativos pelo tráfico interno. 

As pirâmides são em geral elaboradas a partir de dados referentes a um determinado ponto 
no tempo, como censos demográficos; mas podem também basear-se em levantamentos ao longo 
do tempo, como os derivados de inventários.  
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4.1  Pernambuco      

O Gráfico 1 mostra pirâmides etárias relativas aos escravos inventariados em Pernambuco, 
distinguindo, do lado esquerdo, os escravos africanos e, do lado direito, os nascidos no Brasil. Na 
pirâmide esquerda, a assimetria entre os dois lados do gráfico evidencia o efeito do tráfico 
africano, onde predominavam jovens do sexo masculino, com pequena ocorrência de crianças. A 
razão de masculinidade é 205,7.  

A ocorrência de alforrias tenderia a aumentar a predominância do sexo masculino, já que 
mulheres eram mais comumente alforriadas. Por outro lado, o tráfico interprovincial, que drenou 
escravos pernambucanos para o Sudeste, teria o efeito oposto, pois também aí havia preferência 
por homens jovens. É provável, no entanto, que ambos os efeitos tenham exercido pouca 
influência na pirâmide etária dos africanos, já que tanto as manumissões como as vendas de 
escravos para o Sudeste foram mais intensas no período final da escravidão, quando a maioria dos 
cativos era de brasileiros.  

No caso dos escravos brasileiros, há equilíbrio entre os sexos (RM = 100,6), e a pirâmide 
etária assume o formato usual para uma população com essa característica.  A taxa de fecundidade 
entre os escravos não era baixa (significando muitas crianças), e a taxa de mortalidade alta (baixa 
expectativa de vida, poucos velhos). 

O Gráfico 2 mostra a pirâmide para a população escrava total, na amostra de inventários 
pernambucanos (uma amostra maior por incluir escravos cuja origem não é claramente 
identificável, nos inventários). Nota-se ainda uma assimetria entre os dois lados da pirâmide, 
reflexo da composição de gêneros dos escravos africanos. Por outro lado, a razão de 
masculinidade (119,7) é muito inferior à observada na pirâmide dos africanos, estando 
relativamente mais próxima do equilíbrio entre gêneros dos escravos brasileiros, o que se 
relaciona com a preponderância de brasileiros na amostra de inventários.  
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Gráfico 1 – Pirâmides etárias de escravos africanos e brasileiros inventariados em Pernambuco, 
1800–1888 (*) 

(*) 5.141 escravos africanos e 10.204 brasileiros.  

Fonte:  inventários de Pernambuco. 
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Gráfico 2 – Pirâmide etária dos escravos inventariados em Pernambuco, 1800–1888. (*) 

. 

(*)  11.490 homens e 9.600 mulheres.    Fonte:  inventários de Pernambuco 

 

É possível que nossa amostra de escravos inventariados seja razoavelmente representativa 
da população escrava de Pernambuco no século XIX, no que se refere à proporção de homens e 
mulheres. A razão de masculinidade dos escravos pernambucanos observada no censo provincial 
de 1827 foi 135,5, e a do Recenseamento de 1872, 112,0; a RM de nossa amostra é algo como um 
termo médio entre esses dois valores. Nesse caso, pode-se supor que o grande peso relativo dos 
escravos nascidos no Brasil, no conjunto de escravos da província, tenha relação com um 
crescimento natural positivo da população escrava, de que vimos haver indícios, em algumas 
áreas e períodos.  

 

4.2  Rio Grande do Sul 

 

Os Gráficos 3 e 4 mostram a estrutura etária dos escravos inventariados no Rio Grande do 
Sul. Comparando-se o Gráfico 3 com o correspondente para Pernambuco (Gráfico 1), nota-se que 
as pirâmides relativas aos escravos brasileiros não diferem muito, nas duas províncias; também no 
Rio Grande do Sul há um relativo equilíbrio entre os sexos (Razão de Masculinidade igual a 
115,1). Já no caso dos escravos africanos, a pirâmide do Rio Grande mostra um desequilíbrio de 
gêneros bem maior do que em Pernambuco, com uma Razão de Masculinidade muito superior 
(341,2).  
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Embora não se disponha de dados para o tráfico africano dirigido ao Rio Grande do Sul, já 
que os cativos destinados à região desembarcavam inicialmente em outros portos, principalmente 
no Rio de Janeiro — como vimos —, sabe-se que o maior fluxo de escravos da África para o Rio 
Grande concentrou-se no século XIX, com a expansão das atividades charqueadoras, o que 
demandou um número relativamente grande de cativos. Isso ajuda a explicar a maior disparidade 
de gênero entre os africanos: a Razão de Masculinidade era bem mais alta entre os escravos de 
charqueadores do que entre os de não charqueadores.28  

O maior desequilíbrio de sexos se reflete, como era de se esperar, na pirâmide para o 
conjunto dos escravos, onde a Razão de Masculinidade (152,4) é significativamente maior do que 
a de Pernambuco29.  

Gráfico 3 – Pirâmides etárias de escravos brasileiros e africanos inventariados no Rio Grande do 
Sul, 1800-1888 (*) 

(*) 1.875 escravos africanos e 2.564 brasileiros. Fonte:  inventários do Rio Grande do Sul 

 

                                                 
28 A distinção entre escravos de charqueadores e de não charqueadores foi feita levando em consideração a existência, 
ou não, de charqueadas entre os bens inventariados nos processos analisados para a confecção deste artigo. Verificou-
se que a RM é igual a 342 no primeiro caso, e 209 no segundo.  
29 Esta razão de masculinidade difere da apresentada na tabela 9.6 porque cada uma foi elaborada a partir de períodos 
diferentes: na tabela, foi considerado o de 1800 a 1870; nas pirâmides etárias, o de 1800 a 1888. A redução dos 
valores pode ser explicada pela cadente relevância da população nascida na África, a partir de 1850. 
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Gráfico 4 – Pirâmide etária dos escravos inventariados no Rio Grande do Sul, 1800-1888 (*) 

  

 (*) 4.062 homens e  2.398 mulheres.   Fonte: inventários do Rio Grande do Sul 
 
 
           
          4.3  Maranhão  

 

A análise demográfica que se segue é baseada num levantamento da população escrava do 
Maranhão efetuado em 1848, e se refere a dez localidades da província. A representatividade da 
amostra pode ser avaliada pelo fato de que os escravos dessas localidades representavam, no 
Censo de 1872, cerca de um terço dos escravos do Maranhão.30   

Como evidenciam os números da Tabela 1, o tráfico de escravos africanos para o 
Maranhão foi grandemente concentrado no tempo: cerca de 80% dos desembarques registrados se 
deram entre 1776 e 1825. Segundo a fonte citada na tabela, depois de 1846 não houve 
desembarque algum. 

 

            O fato de o levantamento ter sido feito cerca de vinte anos depois do auge do tráfico ajuda 
a explicar o formato da pirâmide apresentada no Gráfico 5, que mostra um equilíbrio entre os 

                                                 
30 Os dados citados nesta seção são de Marcondes (2011). As dez localidades são: Bure, Caxias, Codó, Cortes, Iguará, 
Itapicuru-mirim, Mearim, Miritiba, Tutoia e Viana.  
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sexos ainda maior do que o observado em Pernambuco, com uma Razão de Masculinidade de 
apenas 112,0. É significativo que entre os escravos mais velhos — provavelmente vindos da 
África no auge do tráfico para o Maranhão — a Razão de Masculinidade seja muito mais alta do 
que entre os mais jovens, como mostra a Tabela 7 
 
 
Tabela 7 – Razões de Masculinidade dos escravos maranhenses para diferentes faixas etárias 

Faixas 
etárias   RM 
0 a 15 107,3 

15 a 39 104,0 
40 a 64 131,5 
65 a 80 152,9 

  Fonte: como no Gráfico 5  

 Esses números fazem pensar na possível relevância de um crescimento positivo da 
população escrava, mesmo porque a proporção de nascidos no Brasil, nas localidades onde há 
informação sobre naturalidade dos cativos, atinge 76%. De fato, indícios de uma situação 
favorável a esse crescimento, mencionados acima, estão presentes neste caso. Além da baixa 
Razão de Masculinidade, a proporção de crianças até 14 anos na população escrava é 
relativamente alta: 28,0%. Mais significativamente, a relação entre crianças de até 9 anos para 
1.000 mulheres contando entre 15 e 49 (aproximação da taxa de fecundidade) atinge, na média,  
968 — valor superior ao observado nas localidades de Minas e do Piauí onde se supõe ter havido 
crescimento natural da massa escrava, como referido acima. Em algumas localidades maranhenses 
esse valor é bem mais alto: 1.763 em Mearim, e 1.544 em Miritiba (locais onde a porcentagem de 
crianças de até 14 anos na população escrava é próxima de 40%).  
 
 Embora o auge de prosperidade das lavouras de algodão e arroz do Maranhão já houvesse 
passado, em 1848, a exportação de algodão era ainda importante na economia da província, e 
algumas das localidades da amostra aqui analisada estavam em regiões grandes produtoras; é o 
caso, por exemplo, de Mearim. Tem-se, portanto, aqui também, uma situação em que populações 
escravas engajadas na lavoura de exportação mostram indícios de crescimento demográfico 
positivo. Aparentemente tais indícios não se restringiam a situações em que a atividade 
econômica era menos dinâmica, voltada principalmente à produção para o mercado interno, como 
inicialmente se supôs, na literatura sobre a escravidão brasileira.  
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Gráfico 5 – Pirâmide etária dos escravos do Maranhão em 1848 (*) 

 

(*) 10.023 homens e 8.949 mulheres. 

Fonte: levantamento da população escrava de 1848 (Marcondes, 2011). 

 

5.       Conclusão 

Examinou-se acima a evolução e estrutura da população escrava, nas províncias estudadas, 
sob a influência de fatores como o crescimento do tráfico africano, o desenvolvimento da 
atividade produtiva, especialmente a voltada à exportação, ou o tráfico interno.  

Há indícios de que, entre o início do século XIX e a extinção do tráfico, a população 
escrava tenha tido forte aumento no Rio Grande do Sul, o que pode ser relacionado à expansão 
das atividades charqueadoras na província, no período: as charqueadas usavam, tipicamente, 
trabalho escravo. No Maranhão, ao contrário, houve expressiva redução do número de cativos, 
reflexo provável do declínio das lavouras de algodão e arroz. Em Pernambuco, assim como em 
Sergipe, a população escrava teve algum aumento, ao mesmo tempo em que a produção de açúcar 
também aumentava.  

Sabe-se que houve um deslocamento significativo de escravos do Nordeste e do Sul em 
direção à região cafeeira, especialmente na década de 1870; mas não há sinais de que isso tenha 
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prejudicado sensivelmente a lavoura de açúcar em Pernambuco e em Sergipe, como às vezes se 
afirma na literatura.   

O exame dos dados de inventários mostrou uma nítida diferença na relação de sexos entre 
os escravos de Pernambuco e os do Rio Grande do Sul, no século XIX. Não pode ser descartada a 
influência de um crescimento natural da população escrava em Pernambuco, o que evidentemente 
favoreceria maior equilíbrio de gêneros. 

No caso do Rio Grande do Sul, o nascimento de crianças escravas em solo gaúcho, a 
supressão do tráfico transatlântico e o recrudescimento do tráfico interprovincial31, ainda na 
década de 1850 (no qual predominavam transações com escravos do sexo masculino), terão 
contribuído para a queda da razão de masculinidade — que era, no entanto, ainda muito elevada 
na segunda metade do século XIX, quando comparada com as dos demais casos abordados. 

Com relação ao crescimento da população escrava brasileira independentemente do tráfico 
transatlântico, um achado importante, a partir dos dados acima examinados, são os indícios de  
possível ocorrência desse crescimento, em certos locais e períodos. No Maranhão, em alguns 
municípios algodoeiros; no Sertão de Pernambuco, área de criação de gado; no Agreste 
pernambucano, na segunda metade do século XIX, onde era importante a lavoura algodoeira. E, 
principalmente, entre os plantéis de menor tamanho da Zona da Mata de Pernambuco, onde se 
concentrava a produção de açúcar. É uma evidência especialmente significativa, não só por se 
tratar de uma área dedicada à produção exportável (a literatura tem registrado indicações de 
crescimento positivo, no Brasil, apenas em regiões de produção não voltada primordialmente à 
exportação), mas por conter uma parcela importante da população escrava de Pernambuco.       
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