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No processo de descobrimento do século XVI, os portugueses constituíram 

um núcleo colonial na Baía de Todos os Santos, ponto de apoio na costa atlântica 

ocidental para a carreira das Índias e para a conquista das terras do Brasil. A apro-

priação deste espaço constituído pela baía e seu entorno tornou-se possível pela 

articulação de elementos da tecnologia avançada no século XVI: o engenho de 

açúcar, as artes de navegação e as técnicas de construção naval. Sobre esta base 

tecnológica instalou-se uma agroindústria açucareira e uma complexa sociedade 

escravista que, qual um umbigo, alimentaram a construção do Brasil português. A 

simplicidade, operacionalidade e baixo custo deste sistema foram os responsáveis 

pela sobrevivência por quatro séculos de um sistema arcaico, resistente às inovações 

tecnológicas e transformações sociais, verdadeiro território do subdesenvolvimento.

N o  t e m p o  d e  K i r i m u r ê

E no começo tudo era Kirimurê, grande mar interior dos Tupinambá. 

Uma grande bacia, que mede cerca de 12 léguas de extensão sobre 6 em sua 

maior largura, com vasto ancoradouro capaz de reunir abrigadamente todas as 

esquadras do mundo; variando a profundidade entre duzentas até mil braças. 

(AGUIAR, 1979, p. 300)

Igapebas e igaras1 flutuavam dentro da baía e nos rios afluentes em busca do 

pescado. Muitas delas se aventuravam na vizinha costa oceânica para o norte e para 

o sul, em antiga cabotagem. 

No ano cristão de 1501, no primeiro dia de novembro, a primeira igaraçu2 

cruzou a barra da baía para rebatizá-la Bahia de Todos os Santos. Eram ao todo três os 

navios que compunham a expedição do português Gonçalo Coelho e do florentino 

Américo Vespúcio. Sua missão era fazer o reconhecimento das terras ocidentais do 

Atlântico Sul, das quais se tinha notícia através dos relatos da expedição do espa-

nhol Hojeda e do português Cabral. Os navegadores descobriram as qualidades de 

Kirimurê e seus habitantes: bom porto, lugar de reabastecimento fácil, população 

hospitaleira. Aqui descansaram por 27 dias e, ao sair, ensinaram aos tupinambás a 

escravidão, comprando-lhes dez prisioneiros de guerra que venderam na Europa. 

(BUENO, 1998, p. 47)

 Um porto na rota das navegações oceânicas e um ponto de trocas integrado 

na rede de mercados que se encadeavam ao emergente capitalismo europeu, desde 

então caiu irreversivelmente sobre Kirimurê o vaticínio de tornar-se Baía de Todos 

os Santos.

1 Igapebas e igaras- canoas tupinambá.

2 Igaraçu- canoa grande. Navio português.
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Entre 1501 e 1549, as águas da baía tupinambá eram refúgio da navegação 

europeia mas as terras ainda eram nativas, como bem atestam as notícias da feitoria 

livre e cosmopolita de Diogo Álvares, o Caramuru, e sua esposa tupinambá Paraguaçu, 

e seus índios e seus franceses e seus poucos portugueses, salvos de naufrágio ou aqui 

abandonados por Martim Afonso. Ponto de troca de pau-brasil com os franceses e 

com os espanhóis, era pouca serventia econômica para o império manuelino, aliás 

império indiano, império da pimenta. O excesso de frequentação destas águas 

por outros europeus passou a exigir dos conquistadores portugueses a ocupação 

exclusiva deste ponto geográfico estratégico para a carreira das Índias. A primeira 

tentativa de conquistar as terras para o uso exclusivo dos portugueses começou com 

a assinatura, em Évora, da carta de doação da Capitania da Bahia a Francisco Pereira 

Coutinho, no dia 26 de agosto de 1534, e terminou em 1540, com o incêndio dos 

poucos engenhos de açúcar levantados nas cercanias da atual cidade do Salvador 

pelos Tupinambá, que assim reagiram às tentativas do donatário e seus protegidos 

de escravizá-los. (ARAÚJO, 1992)  

A  co n q u i s t a  d a  B a í a

Convencido, enfim, que a privatização do Brasil não atendia aos desígnios da 

conquista portuguesa do Brasil, em dezembro de 1548, o rei D. João III publicou 

um regulamento pelo qual criava um governo geral para o Brasil na Baía de Todos 

os Santos. Compreendera que era preciso uma intervenção organizada do Estado 

português para assegurar o domínio sobre as terras do Brasil. Para tanto, deveriam 

ser constituídas uma sociedade e uma economia capazes de, ao mesmo tempo, 

integrarem-se no império marítimo português e expandirem-se para o interior das 

terras americanas. Os elementos componentes deste sistema eram:

a) uma cidade-fortaleza plantada na entrada da baía, sede administrativa, 

posto militar e porto ligado às rotas atlânticas portuguesas;

b) uma rede de engenhos fortificados implantados em todo o recôncavo da 

baía e interligados por via aquática à cidade;

c) um sistema de navegação interior capaz de interligar cada engenho à 

cabeça do sistema.

A chegada do governador Tomé de Souza a 29 de março de 1549 marcou 

o início da construção da cidade de São Salvador na Bahia de Todos os Santos. O 

empreendimento foi planejado e cuidadosamente coordenado a partir de Lisboa. 

No ano anterior, tinha sido enviado à Bahia o capitão Gramatão Teles que tomou 

conhecimento da desagregação da Vila do Pereira e que negociou com Diogo 

Álvares, o Caramuru, a adesão deste e de sua família mestiça à construção da cidade. 
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Esta providência garantiu ao governador geral um desembarque sem resistência 

indígena, contando mesmo com a colaboração de tupinambás parentes e do círculo 

de influência de Caramuru e Paraguaçu.

Tomé de Souza, o Governador, trazia consigo os recursos humanos e materiais 

necessários aos trabalhos para a construção da urbis e para o funcionamento da 

polis. Salvador deveria nascer como cidade e como capital da América Portuguesa. 

A cúpula do governo geral era formada por Tomé de Souza, governador e capitão-

-general; Antônio Cardoso de Barros, provedor-mor da Fazenda; Dr. Pero Borges, 

ouvidor geral; Pero de Góis, capitão-mor da costa; Gonçalo Ferreira, tesoureiro das 

rendas; Gaspar Lamego, contador; Manuel Gonçalves, meirinho da ouvidoria geral 

e Duarte de Lemos. Vieram também os funcionários da cidade: Rodrigo de Argolo, 

provedor da Fazenda; Luís Dias, mestre de obras que coordenou todas as construções; 

licenciado Jorge Valadares, físico e cirurgião; Diogo de Castro, boticário; Cristóvão 

de Ávila, feitor e almoxarife da cidade e da Alfândega, criado de Tomé de Souza; 

Diogo Moniz, provedor do Hospital; Bastião de Almeida, espingardeiro, porteiro 

da fazenda e contos e da alfândega, criado de Cardoso de Barros; Brás Alcoforado, 

tesoureiro dos defuntos e Pero Rabelo, patrão da ribeira das naus, para a construção 

e reparação de embarcações.

Na lista de pagamento dos que trabalham em 1549 na construção da cidade, 

encontram-se ainda 10 escrivães; 1 vigário e 6 jesuítas, cujo maioral era Manoel 

da Nóbrega; 65 soldados; 32 espingardeiros; 24 bombardeiros; 6 besteiros; 6 

trombetas; 77 marinheiros da nau Conceição, das caravelas Leoa e Rainha, do 

bergantim São Roque.

Constam igualmente da lista os operários que construíram a cidade: 4 caeiros; 

5 calafates; 15 carpinteiros; 10 ferreiros; 16 pedreiros; 8 serradores; 4 serralheiros; 8 

telheiros; 4 carvoeiros; 3 cabouqueiros; 4 pescadores; 46 trabalhadores. Na rubrica 

“Vários”, encontram-se 21 pessoas, algumas com funções bem específicas: ajudante 

do meirinho; procurador dos degredados; encarregado da estância São Tomé; lim-

pador dos muros; canoeiro; carreiro; tanoeiro; ministro da cadeia; encarregado da 

estância São Jorge; empreiteiro; guarda dos bois; feitor da armada da costa; e mais 

vinte pessoas, criados e trabalhadores sem indicação de ocupação. Por fim, entram 

na lista de pagamentos 5 moradores da Vila Velha: Custódio Rodrigues Corrêa; 

Diogo Álvares (Caramuru); Francisco Pinto; Francisco Rodrigues; Paulo Dias Adorno. 

(CARNEIRO, 1980)

Desembarcados, com empregos, salários e funções já especificadas, era preciso 

levantar o núcleo urbano inicial, e isto eles fizeram. Já em maio do mesmo ano, o 

Mestre Luís Dias – arquiteto construtor da cidade – já havia feito o arruamento da 

Praça Municipal e já havia levantado as cercas de paus, os muros grossos de taipa 

e os baluartes com canhões para defender a nova cidade de ataques indígenas por 

terra e de ataques piratas por mar.
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Mas a tarefa de Tomé de Souza não era apenas a de construir uma cidade. Era 

necessário conquistar a Baía de Todos os Santos. A partir da cidade recém-fundada, 

empreendeu-se a conquista das terras do recôncavo da baía. Desencadeou-se uma 

guerra sem tréguas contra os Tupinambá, expulsando-os da sua terra ou escravizan-

do-os para o serviço nos engenhos de açúcar que progressivamente iam se levan-

tando. Esta guerra foi mais violenta depois da partida de Tomé de Souza em 1553, 

com a vinda do seu sucessor Duarte da Costa (1553-1558) e, depois dele, do terceiro 

governador geral Mem de Sá. Dizia este, em seu “Instrumento de Serviços”, que tinha 

achado a terra em guerra sem os homens ousarem fazer suas fazendas senão ao 

redor da cidade, pelo que viviam apertados e necessitados por não terem peças3 e 

estavam descontentes da terra. O jesuíta Nóbrega concordava com o diagnóstico do 

governador, ao afirmar que os colonos portugueses não ousavam se espalhar pela 

terra para fazerem fazenda, mas viviam nas fortalezas, como fronteiros de mouros 

ou turcos sem povoar ou aproveitar senão as praias. (PINHO, 1941)

Neste momento de apogeu do império manuelino, a rede de feitores implantada 

estrategicamente ao longo das costas ocidental e oriental africanas, na península 

arábica e na costa malabar indiana assegurava aos portugueses o controle do fluxo 

das mercadorias deste novo comércio mundializado. No entanto, não havia pers-

pectivas de uma territorialização destes domínios com desenvolvimento de colônias 

autossustentadas. Na fase arcaica do império da pimenta, os portugueses mantinham 

também uma secular guerra santa contra os mouros na costa marroquina. Confinados 

em fortalezas como Arzila e Mazagão, saíam em razias sem portanto conseguirem se 

instalar em território mouro. Para Nóbrega, era preciso evitar que os portugueses se 

resignassem a implantar mais uma feitoria forte, mais uma cidade sitiada. Era preciso, 

para ele, que os cristãos se estendessem terra adentro, fizessem suas fazendas e 

criações, senhoreassem e despejassem todo o gentio e repartissem entre si os serviços 

dos índios que conseguissem conquistar e senhorear. (PINHO, 1941)

E assim foi feito. Várias e cruentas foram as guerras do Mem de Sá: a guerra 

do Curupepa, a guerra de Jaguaripe, a guerra do Boca Torta, a guerra dos Ilhéus e a 

guerra do Peroaçu ou Paraguaçu. Ao final dos três primeiros governos gerais, as terras 

do recôncavo da baía já tinham sido apropriadas pelos colonos e os seus antigos 

proprietários passaram a ser chamados de gentios. Muitos destes foram expulsos 

para um raio superior de 40 léguas do recôncavo. Dos que foram subjugados, poucos 

sobreviveram aos primeiros vinte anos de contato.

O balanço é realmente chocante: as 40 000 almas que teriam sido reunidas nas 

várias igrejas estabelecidas seriam, se muito, 3500 no início da segunda metade do 

século XVI. (CARVALHO, 1998, p. 50)

E assim a portuguesa Baía de Todos os Santos venceu a índia Kirimurê.

3 Peças- escravos.
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A  ca b e ça  d a  B a í a

A cidade do Salvador foi o centro urbano deste sistema geo-histórico da Baía 

de Todos os Santos. Não é à toa que se consolidou na memória popular sua denomi-

nação como Cidade da Bahia. Nela se desenvolveram as atividades administrativas, 

eclesiásticas e de defesa, a construção e reparação de naus para a carreira das Índias, a 

construção das embarcações para a navegação dentro da baía e os serviços de apoio 

ao porto. Ela foi também o grande mercado deste núcleo colonial. Foi o mercado 

exportador e importador, foi o mercado de escravos, foi o mercado dos produtos 

de boca que alimentavam a cidade, as frotas e as populações do próprio recôncavo 

da Bahia. Em 1585 este complexo urbano estava em pleno funcionamento: o centro 

administrativo, os armazéns, os fortes, as 62 igrejas, as 3 abadias, os 3 estaleiros.  

A Bahia era a cidade do Rei, a corte do Brasil. Nela habitavam o bispo, o governador 

geral, o ouvidor geral e demais magistrados e funcionários reais. Bem abastecida 

de produtos alimentares, por ela exportava-se o melhor açúcar de toda a costa do 

Brasil e as mais variadas e numerosas madeiras e plantas aromáticas.

Esse sistema do século XVI não se fechava em si mesmo. Era de sua vocação 

estar aberto para o mercado mundial que se criava a partir da expansão europeia. 

Era, na verdade, do lado ocidental do Atlântico, o porto seguro, o núcleo de apoio 

necessário de ligação das rotas marítimas portuguesas, do caminho para as Índias 

e do tráfico para a África.

Para o desconhecido interior do Brasil, o caminho estava também sendo aberto. 

Mais forte do que a cobiça de aventureiros, a própria dinâmica do núcleo colonial 

da Bahia impôs as primeiras diretrizes da interiorização da conquista portuguesa. 

Um primeiro elemento decisivo para a entrada nos interiores foi a necessidade 

de abastecimento alimentar para o expressivo contingente populacional que se 

concentrava naquele complexo assentamento colonial. Já em 1585, somente a 

população da cidade da Bahia contava 3000 portugueses, 8000 índios cristãos e 

4000 escravos da Guiné. Acrescente-se a esta população urbana os contingentes de 

escravos e livres empregados nos 40 engenhos e plantações de cana e os tripulantes 

dos 1400 barcos e canoas e poderemos estimar em quase o dobro esta população 

para o conjunto da Baía de Todos os Santos.

Alimentar toda esta população estava acima das possibilidades da prática 

portuguesa de estabelecimento do rocio em volta das vilas levantadas para a 

produção alimentar. As primeiras áreas de rocio da recém-fundada cidade foram 

imediatamente inibidas pela concessão de sesmarias suburbanas. Também o celeiro 

do recôncavo da baía, com a sua farinha de mandioca de cada dia, suas frutas e seus 

peixes, não bastava. O desenvolvimento da pecuária extensiva na primeira grande 

sesmaria concedida a um pajem de Tomé de Souza de nome Garcia de Ávila, que ia 
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do litoral ao norte da cidade até os sertões do atual Estado do Piauí, respondeu a 

esta demanda local de proteína animal e de força motriz para os engenhos e para 

os transportes, especialmente em terrenos como o massapé do recôncavo da baía. 

Estava aberta a conexão sertão deste sistema da baía.

A ocupação econômica deste espaço, desde a fundação da cidade do Salvador, 

já delineava as teias deste complexo território da Baía de Todos os Santos. Em 1570, 

o cronista Pero de Magalhães Gandavo identificou 18 engenhos em funcionamento. 

Segundo ele, 

[...] a principal onde residem os do governo da terra e a mais da gente nobre, é 

a Cidade do Salvador. Outra está junto da barra, a qual chamam Villa Velha, que 

foi a primeira povoação que ouve nesta Capitania. [...] Quatro léguas pela terra 

dentro está outra que se chama Paripe que também tem jurisdição sobre si como 

cada uma das outras. Todas estas Povoações estavam situadas ao longo de uma 

Bahia muito grande e formosa, onde podem entrar seguramente quaisquer náos 

por grande que sejam; a qual é três léguas de largo, e navegam-se quinze por 

ela dentro. Te dentro em si muitas ilhas de terras muito singulares. Divide-se 

em muitas partes, e tem muitos braços e enseadas por onde os moradores se 

servem em barcos para suas fazendas. (GANDAVO, 1980, p. 8)

Em 1584, o jesuíta José de Anchieta indicava a existência de 40 engenhos 

e o cronista Gabriel Soares de Souza atesta o funcionamento de 36 engenhos, a 

construção de mais 4 e a existência de 8 casas de cozer meles. Segundo Gabriel 

Soares, o transporte por via aquática funcionava muito bem. Podiam-se contar mais 

de 1400 embarcações em serviço dentro da baía. 

E são tantas as embarcações na Bahia, por que se servem todas as fazendas por 

mar; e não há pessoa que não tenha seu barco, ou canoa pelo menos, e não há 

engenho que não tenha 4 embarcações para cima; e ainda com elas não são 

bem servidos. (SOUZA, 1987, p. 163)

Ao longo do século XVII os relatos de viajantes atestam a importância e o 

desenvolvimento da Baía de Todos os Santos. Em 1610, Pyrard de Laval viu uma 

cidade bem edificada, exportadora de muito açúcar e muito bem abastecida em 

carnes e vegetal do seu recôncavo. Por isso transformou-se em alvo prioritário da 

cobiça da holandesa Companhia das Índias Ocidentais. O cronista holandês Gaspar 

Barléu diz que, por volta de 1638

[...] também incitavam o Conde [Nassau] os diretores europeus, apertando-o 

de contínuo para realizar a conquista da Bahia, na qual levava a mira. Era ali, 

diziam eles, o principal refúgio dos portugueses; era ali que se dava a máxima 

atenção à resistência contra o invasor e à honra do rei da Espanha; em nenhuma 

outra parte havia mais engenhos de açúcar e presa mais rica; com aquela vitória 
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poderia o Brasil dentro em breve estar todo sujeito à Holanda, e nenhuma outra 

cidade galardoaria mais dignamente os vencedores e causaria mais danos certos 

ao adversário. (BARLEUS, 1974, p. 79)

Ao fim do século XVII, os relatos de Coréal (1685), Froger (1696) e Willian Dampier 

(1699) descrevem uma cidade próspera, de comércio muito abastado, intenso tráfico 

de escravos, bem abastecida pelo seu hinterland em gêneros alimentícios e em 

produtos de exportação. Dampier destaca o notável comércio onde 

[...] via-se na Bahia grande número de negociantes. Trinta navios estavam fun-

deados no seu porto, guardados por duas naus de guerra, excetuando-se duas 

embarcações negreiras prontas para singrar para Angola. Havia também uma 

grande quantidade de barcos pequenos, de cabotagem, constantemente a 

entrar e sair do porto. (UFBA, 1979, 103)

No século XVIII, o núcleo da Baía de Todos os Santos, além dos açúcares e 

produtos do sertão, então impõe-se como centro de escoamento do ouro das Minas 

Gerais. Na História da América Portuguesa, o cronista Sebastião da Rocha Pita descreve 

a riqueza deste antigo núcleo colonial.

Na cidade do salvador, nos anos vinte dos setecentos, contavam-se seis mil 

fogos e vinte e oito mil vizinhos capazes de sacramentos, qualificada nobreza 

e luzido povo. [...] a segunda cidade em importância do Império Português, só 

superada por Lisboa. 

O comercio que lhe resulta dos seus preciosos gêneros e da freqüência das 

embarcações dos portos do reino, das outras conquistas, e das mesmas pro-

víncias do Brasil, trocando umas por outras drogas, a faz uma feira de todas 

as mercadorias, um empório de todas as riquezas e o pudera ser de todas 

as grandezas do mundo, se os interesses do Estado e da monarquia lhe não 

impedira a navegação com as nações estrangeiras. (UFBA, 1979, p. 123)

Noutro pronto descreve o cronista:

O seu recôncavo é tão culto e povoado, que se lhe descreverá as fábricas e lhe 

numerarmos os vizinhos, gastaríamos muitas páginas e não, poucos algarismos; 

porém reduzindo a sua narração e breves cláusulas e letras,diremos que existem 

nele cento e cinquenta engenhos, uns de água outros de cavalos, fazendo 

cada ano e um por outros, quinze e dezesseis mil caixas de açúcar de muitas 

arroubas cada uma, além de inumeráveis feixos e caras. [...] Há muitas casas de 

cozer os meles para os açúcares batidos, outras para os reduzir a águas ardentes. 

Descobrem-se dilatados campos plantados de tabacos, vários sítios ocupados 

por mandiocas, outros cultos com pomares e jardins. De todo o gênero artífices 

há mestres e oficiais, de que aqueles moradores se servem, sem os mandar 

buscar na cidade. O numero das pessoas que habitam o recôncavo, onde reside  

a maior parte da nobreza, os trabalhadores, os escravos que andam no serviço 
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dos engenhos, das canas das outras lavouras, e os que servem nas casas, excede 

o cômputo de cem mil almas de confissão, além dos que não são capazes de 

sacramentos.  (PITA, 1976, 65)

No começo do século XIX, o viajante francês Tollenare emociona-se com a 

paisagem da Bahia de Todos os Santos.

A vista da Bahia de Todos os Santos é uma das mais belas que se pode con-

templar; julgo-a superior à do Tejo; é tanto ou mais ainda extensa, e todavia os 

planos se apresentam muito mais distintos.

A costa do continente corria quase de N. E. para S. O.; para penetrar na baía urge  

dirigir-se inteiramente para o Norte. À direita está o cabo de Santo Antônio, na 

extremidade do qual se eleva um forte e um farol. O cabo é formado pelo flanco 

de montanhas escarpadas de umas 200 toesas de elevação, todo coberto de 

verdura e de casas de campo. À esquerda está a bela ilha de Itaparica, com seis 

léguas de comprido e duas de largo, cujo terreno montanhoso e arborizado se 

presta a todas as culturas; contém vários povoados e numerosos estabelecidos 

agrícolas. O canal que separa a ilha do cabo tem apenas duas léguas; dali o olhar 

abarca quase toda a extensão da baía, que tem pelo menos vinte léguas em 

volta, e na qual despejam inúmeros rios, de margens pontilhadas de povoados 

e algumas cidades importantes. (TOLLENARE, 1956, p. 279-280)

Em 1838, quando a Bahia deixa de ser parte do Império Português para se tornar 

uma das principais províncias do Império do Brasil, o viajante francês Ferdinand 

Denis retrata com detalhes esse complexo socioeconômico em funcionamento. Vê 

primeiramente as terras produtivas do entorno da baía:

Mas, sem contradita, o melhor terreno da comarca é o que se designa pelo 

nome de Recôncavo; e assim se chama uma porção de superfície de seis léguas 

de largura, que rodeia, em quase toda a sua extensão, a magnífica baía, de 

que a província teve o nome, ela pode ter trinta léguas de circuito. É ali que se 

estabeleceram, desde há três séculos, vastos engenhos de açúcar e fazem-se 

grandes culturas de tabaco, que tornarão sempre esta região do Brasil e mais 

opulenta do Império. Um solo negro, que os habitantes conhecem pelo nome 

de massapé, e cuja fertilidade, tornada proverbial, parece inexaurível, é o que 

principalmente se reserva à cultura da cana de açúcar. (DENIS, 1980, p. 244-245)

Além das terras da Bahia, percebe também a importância de suas águas como 

elemento central deste território.

Mas, se o território se presta assim a todos os esforços da agricultura, se raros são 

os gêneros coloniais que ali não prosperam também nenhuma região é mais 

própria para sua exportação. A Baía de Todos os Santos é um grande lago, cujas 

águas vão procurar junto das habitações os ricos produtos que ali se obtêm: e se as 
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ditas águas não banham toda a extensão do Recôncavo, pequenos rios navegáveis 

descem do interior e formam outros tantos canais naturais, que diariamente tra-

zem um novo tributo de abundância ao porto que os recebe. (DENIS, 1980, p. 245)

Vários são os pequenos rios como o Vermelho, Sergipe, Jacaraí, Pirajá, Matuim, 

Pitanga, Paranamirim por onde circulam canoas e lanchas carregadas de cocos, 

cordoalhas de piaçava, tabaco e açúcar. Subindo o caminho das águas doces do rio 

Paraguaçu, o maior afluente desta baía, constitui-se um território interiorano desta 

Baía de Todos os Santos.

Mas, entre Itaparica e a Ilha dos Frades, há um espaço cuja extensão a vista 

não pode medir; é lá, na distância, que se agrupam barcos mais numerosos, 

e onde parecem cortar as águas mais vagarosamente; quase todos vêm da 

populosa cidade de Cachoeira e desceram o Paraguaçu. O Paraguaçu é o mais 

considerável da Baía de Todos os Santos; é a fonte perpétua de abundância; e, 

sem embargo de sua pouca extensão, mais importante, comercialmente falando, 

do que muitos rios da América. O Paraguaçu tem as suas nascentes na vizinhança 

da Serra da Chapada, limite da vila central de contas; recebe uma multidão 

de tributários pouco consideráveis, e forma uma grande cascata quando é 

obrigado a transpor uma parte da Serra de Sincurá; recebe o Uma, cujas águas 

são abundantes, forma uma segunda cascata e, depois de ter passado pelas 

cidades de Cachoeira e Maragogipe, entra sossegadamente na baía, junto do 

meio da costa ocidental, depois de banhar uma das mais abundantes regiões 

do Brasil, se não a mais bem cultivada. (DENIS, 1980, p. 246)

Alguns anos depois da visita de Ferdinand Denis, em 1842, o território ampliado 

da Baía de Todos os Santos recebeu importante alento com a descoberta de diamante 

na Serra do Sincurá. O desenvolvimento das lavras diamantinas fará renomear toda 

esta área interior de Chapada Diamantina.

Qual um viajante estrangeiro, no século XX, a historiadora Kátia Mattoso cons-

trói uma descrição maravilhada deste mar interior, que resume poeticamente as 

várias descrições deste território da baía:

A baía de Todos os Santos é um mar interno para saveiros e canoeiros, canoas e 

tábuas, jangadas e balcões de todo tipo que raramente se aventuram a passar da 

perigosa barra que os separa do oceano sem limites, “Mar Grande” das poderosas 

e grandes embarcações. A cada um sua tarefa: naus, fragatas, navios e bergantins 

vindos de além das Ilhas, podem desprezar a barra e trazer da Europa, da África 

e da Ásia, suas “peças” de ébano, seus produtos de luxo, mas são os marinheiros 

do Recôncavo que garantem a subsistência diária e as trocas de todos os dias. 

Marinheiros de um mar interno quase tão impetuoso como o seu irmão, Oceano, 

marinheiros de rios mais calmos que se afundam como dedos para o interior 

das terras, amam os cais de sua cidade, as praias de sua baía. Pescadores ou 

transportadores de bens, conhecem as inúmeras riquezas de sua terra e sabem 
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das traições de suas águas, de seus céus. Vivem do ritmo próprio dessas terras 

internas das quais conhecem a imensidão e as necessidades. São os irmãos do 

roceiro que planta a mandioca de seu sustento, ou o açúcar, o tabaco, o café e 

o algodão de seus fretes. Bahia e seu Recôncavo, de águas e terras molhadas 

por nevoeiros marinhos, são a boca atlântica de terras imensas que por ela 

respiram. (MATTOSO, 1978, p. 61)

O  t e r r i t ó r i o  d a s  á g ua s

O território da Baía de Todos os Santos, complexo de terras e águas, tornou-se 

viável pela utilização de uma tecnologia portuguesa que se desenvolveu ao longo 

do processo de expansão marítima e que conjugava o que havia de mais avançado 

na Europa renascentista. Os seus elementos dinâmicos eram:

a)  engenho de açúcar, que fizera um longo caminho experimental desde a 

ilha de Creta, passando pela Sicília e consolidando-se nas ilhas atlânticas 

portuguesas (MAURO, 1960);

b)  as técnicas de construção naval e a arte de navegação testadas nos 

descobrimentos atlânticos.

O engenho de açúcar, unidade agroindustrial mais complexa à sua época, 

encadeava outras atividades ao seu dinamismo. A montante, além do fornecimento 

de animais de tiro e de corte, consumia mão de obra escrava indígena e africana, 

constituindo uma atividade sertanista permanente de guerra justa ou de outros 

ardis para a destruição de aldeias do interior e alimentando potentemente o tráfico 

transatlântico de escravos secularmente praticado pelos portugueses. O engenho 

era também um voraz consumidor de combustível vegetal fornecido pela derrubada 

das matas para além do recôncavo e nas áreas menos densamente exploradas como 

o recôncavo sul. A jusante alimentava todo um setor de construção e reparações 

navais que assegurava tanto o transporte interno quanto externo do produto final, 

o açúcar. No interior, pois, desse sistema da Baía de Todos os Santos, enraizou-se um 

precoce complexo agroindustrial açucareiro, cujo dinamismo assegurou a coesão 

desse núcleo colonial seiscentista. (SCHWARTZ, 1988)

   Poderoso em terra firme, o engenho do recôncavo, unidade exportadora, 

precisava do espaço líquido da baía por onde flutuavam os “territórios ambulantes” 

das milhares de embarcações aqui construídas, incorporando uma tecnologia de 

construção naval portuguesa. No território da Baía de Todos os Santos reuniram-se 

condições favoráveis para o desenvolvimento de uma indústria naval que produziu 

os grandes navios para a carreira das Índias e os pequenos navios adaptados à nave-

gação interior da baía. Segundo Gabriel Soares de Souza, aqui se encontravam com 

facilidade o braço escravo, as madeiras de qualidade e fácil acesso, as ferragens que 
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se podiam fabricar facilmente nos engenhos, a casa da embira para a calafetagem, as 

madeiras para os mastros, a resina do camaçari para substituir a cola. (MAURO, 1960) 

O sucesso deste estaleiro colonial, grande consumidor de braços e madeira, logo 

despertou a oposição dos senhores de engenho, vorazes consumidores também 

de madeiras e de braços escravos. (LAPA, 1968)

A utilização da força eólica na tração das embarcações trazidas pelos navega-

dores portugueses revolucionou a tradição indígena. As jangadas e canoas cavadas 

nas cascas de sucupiras sem bancos e sem velas ganharam várias armações de 

aparelhos vélicos para se tornarem operacionais no transporte de pequenas cargas 

e passageiros. Surgiram as pequenas canoas com velas de espicha, as velozes canoas 

de passageiros com uma vela latina e as resistentes canoas de pesca que, quando 

armavam uma grande vela e mezena de proa, lembravam as galeras do século XVII. 

Às tecnologias indígena e portuguesa veio somar-se a tecnologia africana das canoas 

de navegação no Rio Congo, principalmente no formato do casco e na técnica de 

sua construção. (SELLING JR., 1976)

Descendentes da velha caravela latino-portuguesa, desbravadora das costas 

de África, surgiram na Bahia os vários tipos de saveiros: o valente saveiro de vela de 

pena, bom para a pesca; o saveiro do Morro de São Paulo, bom de cara; o pequeno 

saveiro de tráfego de Salvador, outrora utilíssimo no transporte de pequenas cargas 

e passageiros entre os bairros da cidade. Surgiu até mesmo o pequeno saveiro do 

dique, construído para o transporte no dique do Tororó. Descendentes das caravelas 

redondas são os grandes barcos e lanchas do recôncavo, embarcações capazes de 

transportar cargas importantes, inclusive as caixas do precioso açúcar nos tempos 

da colônia. (AGOSTINHO, 1973)

Das antigas alivadoiras do Tejo descenderam as alvarengas, pequenas em-

barcações empregadas no transbordo de mercadorias entre os grandes navios e o 

ancoradouro. Povoavam ainda a baía as compridas baleeiras, algumas de ascendência 

biscainha. Para o transporte e passeio, utilizava-se a galeota, pequena embarcação a 

vela e remos, ainda usada na Procissão do Senhor dos Navegantes. Foram surgindo 

posteriormente os iates e as escunas que ainda passeiam hoje os turistas pela Baía 

de Todos os Santos. (SELLING JR., 1976)

Toda esta variedade de veleiros da Bahia documenta a adaptação das téc-

nicas construtivas e das artes náuticas portuguesas à navegação no mar interior 

deste território da baía. Assim, com as embarcações apropriadas para cada uso, era 

possível assegurar um transporte seguro, extremamente barato e, acima de tudo, 

regular, posto que fosse possível ir e voltar de Salvador ao Recôncavo, no mesmo 

dia, aproveitando o vento terral e a viração.

Além do engenho e da navegação, os descobridores trouxeram consigo uma 

antiga experiência de controle do tráfico de escravos africanos. Em 1442, quan-

do Antão Gonçalves desembarcou os primeiros escravos em Lagos, no Algarve e 
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encantou o Infante D. Henrique com as possibilidades deste comércio, o tráfico de 

escravos africanos passou a ser um dos ramos mais lucrativos do grande empreen-

dimento das navegações. Desde então foi implantada na Costa da África Ocidental 

uma rede de feitorias negreiras: em 1455, Arguim, na costa da atual Mauritânia; 

depois Cacheu na Guiné; em 1466, Afonso V concedeu o monopólio do tráfico da 

Guiné aos habitantes de Cabo Verde; São Jorge da Mina, em 1482; em 1486, Diogo 

Cão fundou a feitoria no antigo reino do Benin. No mesmo ano, criou-se em Lagos, 

no Algarve, a Casa dos Escravos, com a finalidade de controlar e tributar os escravos 

africanos entrados em Portugal.

No século XVI ampliou-se a rede de feitorias com São Tomé e São Paulo de 

Luanda e, no século XVII, depois das guerras holandesas, completou-se essa rede 

com o controle por Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro do tráfico proveniente de 

Angola. (MILLER, 1999) Introduzidos maciçamente na Bahia, a partir da fundação da 

cidade, os escravos africanos passaram a se constituir em mão de obra para todos 

os ofícios terrestres e marítimos e o seu comércio externo e interno, de tão lucrativo, 

terminou por fazer desta baía um dos centros mais ativos de tráfico de escravos até 

a abolição da escravidão em 1888.

Mais uma vez a tecnologia de construção e aparelhamento de veleiros trans-

plantada pelos portugueses adaptou-se às necessidades do sistema da Baía de Todos 

os Santos, sendo responsável pelo constante aperfeiçoamento, até 1851, do navio 

negreiro, aquele navio que os viajantes percebiam a longa distância: alta mastreação 

e maior espaço vélico para aumentar a velocidade em alto-mar e, portanto as pos-

sibilidades de escape à perseguição da Royal Navy; casco bojudo, para aumentar o 

espaço para mais passageiros forçados; quilha arredondada de modo a permitir o 

acesso às águas rasas da Costa de África e dos ancoradouros no interior da Bahia de 

Todos os Santos. Ainda em 1846, os traficantes de escravos da Bahia vangloriavam-se 

dos seus navios negreiros, finos veleiros que permitiam aos navegadores experientes 

escapar de toda vigilância. (ARAÚJO, 1998-1999) A interrupção desta navegação só 

veio a se efetivar a partir de 1850, quando a Royal Navy destacou pela primeira vez 

as modernas fragatas a vapor para o combate dos veleiros baianos nos dois lados 

do Atlântico.

Engenho, navegação e escravidão permitiram a especialização duradoura de 

um conjunto de relações socioculturais que conformaram a própria identidade da 

Bahia como capitania colonial, província imperial e estado federado republicano.

U m  s i s t e m a  r e s i s t e n t e

A coesão deste sistema foi duramente testada até a primeira metade do século 

XVII durante as guerras holandesas. Já em 23 de dezembro de 1559, a cidade foi 
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atacada por uma esquadra comandada por Hartman e Broer. Em 20 de julho de 

1604, a cidade foi atacada por uma esquadra comandada por Paulus Van Caarden, 

que foi repelido pelas defesas da cidade e pôs-se a saquear aldeias e engenhos 

mais próximos. Em 6 de maio de 1624, apareceu diante de Salvador uma frota de 

17 navios comandada pelo almirante Jacob Willekens, às ordens da Westindische 

Compagnie e dos Estados Gerais das Províncias Unidas. A cidade foi ocupada por 

uma força de 3000 soldados comandados pelo coronel Jean Van Dorth. Sitiados na 

cidade pelos portugueses mobilizados e acantonados no recôncavo, os holandeses 

foram finalmente expulsos em abril de 1625.

Em 1627, uma esquadra comandada por Pietr Heyn, após assediar a cidade do 

Salvador, passou a atacar engenhos do recôncavo, sendo derrotada nas embocaduras 

dos rios Matuim e Pitanga. Em 1638, o príncipe Maurício de Nassau, governador de 

Pernambuco, comandou pessoalmente um ataque à cidade do Salvador. Apesar 

dos recursos por ele mobilizados, 31 navios e 4 mil homens, sofreu pesada derrota 

às portas da cidade. Em 1640, para vingar-se da derrota sofrida, Nassau despachou 

para a Bahia uma força de 20 navios e 2500 soldados comandados por Lichthardt 

que incendiou 28 engenhos no interior da Baía de Todos os Santos.

Em 1646, Nassau compreendeu que a força da Bahia era exatamente a coesão 

do sistema da Baía de Todos os Santos. Juntamente com Sigmund Von Schoppe 

estabeleceu um plano visando desarticular o sistema, instalando uma base na ilha 

de Itaparica, no interior da baía, de onde esperava cortar as ligações entre a cidade 

e o recôncavo. Em fevereiro de 1647, uma expedição holandesa formada por 2400 

homens e 26 navios instalou-se em Itaparica e durante um ano enfrentou a guerrilha 

anfíbia dos baianos. O resultado foi uma definitiva derrota holandesa, que perdeu 

dois terços do seu contingente. Um ano depois, em 1648, Von Shoppe voltou à Bahia 

para uma operação de vingança, incendiando alguns engenhos, sem nenhuma 

chance de vitória. (ARAÚJO, 1992)   

Já nos estertores dos tempos coloniais e emergência do Brasil Independente, 

a coesão do sistema da baía foi mais uma vez testada. A crescente diferenciação 

de interesses entre a nobreza da terra, dos senhores de engenho do fundo da baía, 

e os grandes comerciantes portugueses monopolistas da Rua da Praia, terminou 

rompendo a coesão do sistema, e por isso veio a guerra. No conflito que durou de 

fevereiro de 1822 a julho de 1823, os senhores das vilas do Recôncavo dominaram a 

baía e no seu interior inviabilizaram a esquadra de João Félix, incapaz de enfrentar as 

centenas de barcos do recôncavo artilhados. Os portugueses e seu general Madeira 

controlaram a cidade de Salvador e seu porto, impedindo que qualquer embarcação 

alcançasse o Oceano. Era o bloqueio mútuo: nem abastecimento alimentar do 

interior para os portugueses, nem a exportação de açúcar para os independentes.

Apesar das vitórias terrestres dos independentes do Recôncavo, a guerra 

resolveu-se somente quando entrou em operação a pequena, porém ativa, esquadra 
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brasileira comandada por Chochrane. A esquadra portuguesa começou a sofrer 

perdas no mar aberto e o comandante Madeira percebeu então que mais dia menos 

dia os brasileiros furariam o bloqueio imposto à baía. Estava estrategicamente 

derrotado. Este foi o sinal para a retirada do 1.º de julho de 1823. (ARAÚJO, 1992)

Ainda duas vezes a coesão deste sistema geo-histórico foi testada. Em 1824, 

por ocasião do levante do Batalhão dos Periquitos, o governo provincial foi expulso 

de Salvador. Retirou-se para o fundo do Recôncavo e de lá sitiou os republicanos, 

derrotando-os em seguida. Em 1838, por ocasião da revolução denominada Sabinada, 

os perus imperiais recolheram-se ao Recôncavo e sitiaram os raposas federalistas 

na cidade do Salvador. Até que os revolucionários esperaram o socorro de uma 

esquadra americana que jamais saiu dos Estados Unidos... A reconquista da cidade 

dói inevitável.

Esse território sofreu importantes abalos com algumas importantes mudanças 

socioeconômicas, como a abolição do tráfico africano em 1851 e a abolição da escra-

vidão em 1888, que destruíram o engenho de açúcar como unidade centralizadora 

da Bahia açucareira e destronaram uma elite senhorial todo-poderosa plantada no 

fundo do recôncavo da Baía de Todos os Santos. O atestado de óbito desta nobreza 

sacarina foi passado pelo escritor saudosista Xavier Marques: 

No ano de 1900 já eram anacrônicos os tipos de senhor e senhora-de-engenho 

com os principelhos desocupados e pródigos e os séquitos de lacaios e mucamas 

que lhe compunham a numerosa famulagem. As fazendas despovoadas, os so-

lares desabitados e soturnos, os engenhos convertidos em ninhos de morcegos 

e depósitos de ferragem velha, abrolhadas de mato rasteiro e capim de Angola 

as terras que foram luxuriantes partidos, tudo atestava o fim de uma época.

Doze anos apenas, a contar da abolição da escravatura e da imediata fundação 

da República, foram bastante para liquidar os remanescentes da rica e poderosa 

classe. Mortos os grandes proprietários, o intenso movimento abolicionista 

provou a incapacidade dos herdeiros para arcarem com a crise da lavoura e da 

indústria sacarina. Uma e outra sobraram com a escravidão.

Os aspectos da vida eram profundamente estranhos aos poucos, já envelhe-

cidos, que conheceram um regime por eles julgado a forma definitiva e única 

legítima de coexistência social. Para estes já não havia em viver. Tudo era tristeza, 

vergonha decadência. (MARQUES, 1982, p. 111)

Algumas mudanças tecnológicas, tais como o advento da navegação a vapor 

e das estradas de ferro, foram engenhosamente absorvidas pelo sistema da Baía 

de Todos os Santos. Ao longo da segunda metade do século XIX e da primeira 

metade do século XX, a articulação entre o Vapor de Cachoeira, o navio de Nazaré 

das Farinhas e as estradas de ferro de Nazaré e Central da Bahia, fizeram a Baía de 

Todos os Santos um trajeto obrigatório nas rotas que ligavam Salvador aos sertões, 

levando os produtos estrangeiros importados pelo porto de Salvador e trazendo para 
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o mercado externo os diversificados produtos da província. (SANTOS, 1998) Segundo 

depoimento do jornalista João Falcão, ainda em 1940, vinha-se de Feira de Santana 

de trem, pernoitava-se em Cachoeira, embarcava-se no vapor de Cachoeira, para 

chegar finalmente em Salvador. (ARAÚJO, 1998-1999) A tradicional navegação a vela 

continuou cumprindo o seu papel transportador de pessoas e víveres, abastecendo 

a cidade do Salvador e animando o Mercado Modelo e sua rampa. Assim, mesmo 

amputado de um dos seus elementos organizadores, o engenho de açúcar, o sistema 

da Baía de Todos os Santos a tudo resistiu, adaptou-se às novas limitações, encolheu-

-se, empobreceu-se como um todo, mas manteve a coesão interna, a articulação 

entre a capital Salvador, o recôncavo da Baía de Todos os Santos e os interiores da 

província. Conservou como pôde as mesmas hierarquias sociais e terminou por 

construir-se, pois, em um exemplar sistema renitente de subdesenvolvimento.

O tempo da tecnologia do petróleo, após 1945, não poupou o território colonial 

da baía. Gasolina, asfalto, estradas, caminhões e automóveis terminaram por definir 

outra forma de organização territorial. A estrada de rodagem contornou a Baía de 

Todos os Santos, interligando-se ao sistema rodoviário nacional. Feira de Santana, 

antigo distrito do porto Cachoeira, tomou lugar do município mãe, transformando-se 

no grande porto seco e no maior entroncamento rodoviário do Nordeste brasileiro. 

Conexão inútil, o Vapor de Cachoeira não navega mais no mar. Assim com a índia 

Kirimurê, a colonial portuguesa Baía de Todos os Santos enfim feneceu. Líquido espaço 

vazio virou histórico, virou turístico, e disseram até que seria sucedido por uma Baía 

Azul. Logo após a posse do governador Jaques Wagner, reacendeu-se a esperança 

de recomposição de um sistema da Baía de Todos os Santos, articulando suas águas 

e sua orla. Novos projetos emergiram, tais como a ponte Salvador-Itaparica que 

deverá se integrar ao sistema viário do oeste, a expansão do Polo Petroquímico 

de Camaçari, a instalação de quatro canteiros e um estaleiro para a construção de 

plataformas e navios para a extração de petróleo em águas rasas e em alto-mar, o 

reaparelhamento dos portos e a instalação de uma logística portuária de estradas 

e armazéns. Kirimurê talvez não volte, mas a Baía de Todos os Santos pode renascer 

como um sistema geo-histórico no século XXI.  
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