
A GUERRA DE SECESSÃO (1861-1865) DOS ES-
TADOS UNIDOS E AS NAVEGAÇÕES DO OURO 
BRANCO PARAIBANO – ESTUDO PRELIMI-
NAR

THE CIVIL WAR (1861-1865) OF THE UNITED STATES AND 

THE NAVIGATIONS OF WHITE GOLD IN PARAÍBA – PRELIM-

INARY STUDY

Resumo

A província da Parahyba do Norte iniciou o século XIX com uma grave crise econômica, que só veio a apresentar indí-
cios de melhoras na segunda metade do século com o crescimento da produção do açúcar, do algodão e do couro. Na 
época, o algodão era um dos principais produtos importados pelas ilhas britânicas, sendo provenientes da Índia e, prin-
cipalmente, dos Estados Unidos. Entretanto, em 1861 teve início a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, acarretando 
o bloqueio dos portos do sul, de onde saíam o algodão produzido com mão-de-obra escrava. Ávidos por essa importante 
matéria-prima, os britânicos direcionaram seus esforços em regiões tropicais, entre as quais estava o Brasil. O algodão 
encontrou no clima seco do agreste e do sertão paraibano as condições propícias para o seu desenvolvimento. O presente 
trabalho teve por objetivo construir um estudo sobre a correlação entre a Guerra de Secessão dos Estados Unidos com 
crescimento das navegações do algodão paraibano. Foram utilizados como fontes, informações contidas em jornais, 
informativos ou boletins brasileiros do período de 1860 a 1869 disponíveis para consulta virtual através da Hemeroteca 
Digital Brasileira. Trata-se de um estudo preliminar, uma vez que o tema precisa de mais trabalhos que esmiucem as 
navegações em torno do ouro branco paraibano, inclusive, considerando fontes externas, como “The British Newspaper 
Archive”.
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Abstract

The province of Parahyba do Norte began the 19th century with a serious economic crisis, which only showed signs of 
improvement in the second half of the century with the growth of sugar, cotton and leather production. At the time, cot-
ton was one of the main products imported by the British Isles, coming from India and, mainly, from the United States. 
However, in 1861 the American Civil War began, causing the blockade of southern ports, from where cotton produced 
with slave labor left. In need of this important raw material, the British directed their efforts in tropical regions, including 
Brazil. Cotton found favorable conditions for its development in the dry climate of the Agreste and Sertão of Paraíba. The 
present work aimed to build a study on the correlation between the US Civil War and the growth of cotton navigation in 
Paraíba. As sources, information contained in Brazilian newspapers, newsletters or bulletins from 1860 to 1869 available 
for virtual consultation through the Brazilian Digital Newsletter were used as sources. This is a preliminary study, since 
the topic needs more work that details the navigations around the white gold of Paraíba, including considering external 
sources, such as “The British Newspaper Archive”.
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Introdução

Um dos principais produtos importados pelos britânicos no sécu-

lo XIX era o algodão, proveniente principalmente da Índia e dos Estados 

Unidos1, sendo este último, o maior exportador. Contudo, em 1861, com o 

início da Guerra de Secessão, o país norte-americano deixou de alimentar 

suas exportações algodoeiras. A “fome” das indústrias inglesas tinha de 

ser saciada. Sendo assim, os britânicos direcionaram seus esforços em re-

giões tropicais, entre as quais estava o Brasil.

A cotonicultura foi fomentada no país sul-americano através de in-

centivos que vieram “na forma de sementes de cultivares americanos, de 

máquinas de beneficiamento e enfardamento e de orientação técnica de 

cultivo”. (SOUZA, 1995, p. 121) O nordeste brasileiro conhecia aqui o seu 

segundo boom de produção algodoeira2.

A Paraíba estava entre os estados de grande destaque no volume de 

produção e na qualidade de seu algodão. “O clima seco do agreste e sertão 

parahybanos contribuiu para desenvolvê-la e tornar a região um centro 

produtor algodoeiro” (GUEDES, 2006, p. 28).

O presente trabalho visou construir um estudo sobre a correlação 

entre a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, transcorrida entre 1861-

1865, com crescimento das navegações do algodão paraibano. O estudo 

está divido em três tópicos, em que no primeiro se apresentará a Paraíba 

do século XIX até a década de 1860, fazendo uma breve explanação sobre 

as principais transformações políticas e econômicas da Província da Pa-

rahyba do Norte; em um segundo momento, será resgatado os motivos da 

Guerra da Civil Americana e como esse fato acarretou mudanças no mer-

cado internacional do algodão; e por último, quais as influências da Guer-

ra de Secessão dos Estados Unidos nas navegações do algodão paraibano. 

1  O mercado de algodão dos Estados do Sul dos Estados Unidos, anos antes da década 
de 1860, representava mais de 70% do consumo das manufaturas europeias e das do próprio 
país. JORNAL DO RECIFE, 1875, p.1.

2  Segundo GUEDES (2006, pp. 28-29), o primeiro período de grande produção de 
algodão no nordeste brasileiro também foi propiciado pelos Estados Unidos, devido a Guerra 
de Independência (1776-1783).
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Foram utilizados como fontes, informações contidas em jornais, informa-

tivos ou boletins brasileiros do período de 1860 a 1869 e disponibilizados 

virtualmente pela Hemeroteca Digital Brasileira, disponível pela Bibliote-

ca Nacional Digital do Brasil.

A Paraíba do século XIX – Política, Economia e Algodão

No ano de 1798 o Governador da Capitania da Paraíba do Norte, Fer-

nando de Castilho, quando perguntado pela coroa portuguesa se a Paraíba 

deveria retomar sua autonomia, teceu um documento com nove páginas, 

descrevendo da geografia a economia e as características de sua capital, 

bem como se queixando dos males causados pelo sistema de Monopólio 

da Companhia de Pernambuco e Paraíba3 e sugerindo uma série de pro-

vidências político-econômicas para a retomada do crescimento das terras 

paraibanas (SANTOS, 2014, p. 217).

A perda de espaço do açúcar no comércio internacional no fim do 

século XVIII, os resultados devastadores causados pelo monopólio comer-

cial da Companhia de Pernambuco e Paraíba e a supremacia do porto re-

cifense controlado por portugueses, favoreceram no início do século XIX 

o surgimento de movimentos que, aliados aos liberais-radicais recifenses, 

se levantaram contra a dominação portuguesa (MARIANO, 2005, p. 69-70). 

Esses movimentos, também combateram numa segunda etapa, a hegemo-

nia do porto do Recife. Em 1817, o movimento se tornou mais forte obten-

do êxito com a libertação de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

Essa vitória deu aos revolucionários o governo dessas capitanias por dois 

meses. Durante esse curto período, os revolucionários paraibanos estabe-

leceram medidas importantes, como “a abolição das Câmaras, ouvidorias 

e outras instâncias políticas da velha ordem colonial e monárquica4”.

No dia 07 de setembro de 1822, o Brasil começava a se tornar in-

3  O Marquês de Pombal tinha como objetivo a criação de companhias de Comércio e 
Navegação aos moldes holandeses, e assim nasceu a Companhia de Pernambuco e Paraíba, 
em 13 de agosto de 1759 (AATT, 2016).

4  GURJÃO, 2012, p. 308.
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dependente da Coroa Portuguesa. Esse momento, consistiu numa trans-

ferência do poder central de Lisboa para o Rio de Janeiro. Contudo, a in-

dependência não foi capaz de tirar a região nordeste da crise econômica 

e a mergulhou numa crise política também. Em 1823, a Paraíba enviou 

para a Bahia e Piauí tropas contra os portugueses que resistiam. Neste 

período, em termos de organização social, a Paraíba possuía como classes 

dominantes os grandes latifundiários e os representantes do comércio ex-

portador. 

A grave crise econômica em que se encontrava a província, só co-

meçou a apresentar indícios de melhoras na segunda metade do século 

XIX, com o crescimento da produção do açúcar, do algodão e do couro 

(LIMA, 2010, p. 272). Apesar dessa contribuição, a produtividade do açú-

car ainda estava aquém de sua capacidade, visto que os métodos de fabri-

cação se encontravam enraizados ao passado. Paralelamente, os campos 

de algodão cresciam, descendo do sertão, em busca das terras acatingadas 

do Agreste e vales úmidos da Zona da Mata. Isso provocou uma mudança 

na base da economia da época, fazendo com que a Paraíba passasse então 

a ter uma economia algodoeira, cujo apogeu oitocentista foi atingido devi-

do a Guerra da Secessão dos Estados Unidos (1860-1865)5. Pouco depois o 

preço do algodão caiu mostrando a incapacidade dessa atividade em pro-

mover uma transformação do conjunto da sociedade devido as suas osci-

lações. Essa segunda fração do século XIX também foi estigmatizada por 

graves epidemias de febre amarela, disenteria, sarampo, cólera-morbus 

e varíola (A REGENERAÇÃO, 26 Jun. 1861, p. 1; O PUBLICADOR, 07 Out. 

1864, p. 1; O PUBLICADOR, 16 Mai. 1867, p. 1).

Numa província essencialmente agrícola como a Paraíba, a Revo-

lução Industrial que transformava o mundo e, também, o Brasil, através 

das máquinas à vapor e posteriormente da eletricidade, só veio chegar no 

ano de 1882, com a instalação de um engenho central, como embrião da 

futura Usina São José.

Dentro do cenário sul-americano a Paraíba participou da Guerra 

do Paraguai (1865-1870), contribuindo com 3000 soldados (OCTÁVIO, 1994, 

5  Algo que será melhor evidenciado no tópico seguinte dado a sua importância para o de-
senvolvimento econômico do Estado.
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p. 115). Mas, momentos mais importantes na história do Brasil, estavam 

próximos de acontecer. Em 1888, foi assinada a Lei Áurea, que abolia a 

escravidão no país e provocava a alteração das cadeias produtivas que de-

pendiam do trabalho escravo (a exemplo do cultivo de algodão paraibano). 

Um ano depois, houve a Proclamação da República, em que o Brasil dei-

xou de lado uma política baseada na monarquia. 

A Guerra da Secessão dos Estados Unidos

A Guerra da Secessão dos Estados Unidos é uma guerra de diver-

gências políticas com cortinas filosóficas. Enquanto os estados do Norte 

pretendiam expandir as chamadas “terras livres”, os estados do Sul sonha-

vam em aumentar seu império algodoeiro e da escravidão.

Regiões pertencentes a um mesmo país, contudo, completamente 

diferentes. Ao Norte, o avanço da industrialização, o trabalho assalariado, 

o nascimento de uma classe média não pautada no tradicionalismo rural. 

Ao Sul, imperava um sistema de monocultura de exportação no qual o 

escravo era única mão-de-obra (sistema Plantation), sendo por lei tratado 

como mercadoria. Mesmo com tantas características políticas, econômi-

cas e sociais díspares, os negros eram vistos da mesma maneira por am-

bas as regiões, sendo os brancos superiores e os únicos responsáveis pelas 

decisões políticas.

Na década de 1850, as semelhanças entre as regiões se tornaram 

menos importantes do que as diferenças. No período, o Norte, mesmo 

possuindo maior população, perdia para o Sul em termos de representa-

tividade política no governo federal. Estes últimos por sua vez “exigiam o 

direito de estender a escravidão aos novos territórios conquistados pelos 

Estados Unidos” (KARNAL, 2011, p. 111).

No ano de 1860, Abraham Lincoln, favorável ao trabalho livre e as-

salariado, venceu as eleições causando grande irritação na maior parte 

dos sulistas. Mesmo que o discurso do presidente eleito fosse de manter 

a escravidão onde já existia, isto é, fixa nos estados do Sul, os mesmos 

não se encontravam satisfeitos e queriam a expansão da escravidão para 

o Oeste. Essa necessidade de expansão estava vinculada ao fim do tráfico 
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negreiro em 1808 e ao fato de que apenas a reprodução dos escravos não 

ser suficiente para atender a demanda da mão-de-obra (KARNAL, 2011, p. 

113-114). Os sulistas consideravam que a expansão do sistema plantation 

para o oeste era única solução viável.

Os pensamentos separatistas cresciam cada vez mais no Sul, ao 

ponto de vários estados, a começar pela Carolina do Sul, anularem sua 

ratificação a Constituição Federal. Os declarados separados da União for-

maram os Estados Confederados da América, elegendo como presidente, 

Jefferson Davis. Em 1861, na própria Carolina do Sul, teve início os primei-

ros conflitos da Guerra de Secessão dos Estados Unidos.

Com o passar das batalhas os recursos sulistas ficaram cada vez 

mais escassos. Ávidos pelo apoio europeu na guerra, os confederados can-

celaram a venda do algodão, na expectativa de “forçar” a Inglaterra a bata-

lhar contra as tropas da União. Contudo, os ingleses possuíam em estoque 

o equivalente a um ano do produto e os franceses não entrariam na guerra 

sem o apoio inglês. Em adição a todas essas intempéries, Lincoln6 havia 

embargado a entrada e saída de produtos dos estados sulistas, causando 

uma escassez nos bens de primeira necessidade tanto da população quan-

to das tropas.

No Diário da Parahyba, de 05 de Março de 1862, há uma transcri-

ção/tradução de uma notícia do jornal francês Le Temps sob o título “O 

commercio americano em 1861”. A notícia traz uma série de números que 

mostram o efeito do bloqueio da costa do Sul, levando como primeira im-

plicação a concentração do movimento comercial nos Estados do Norte 

e a preocupação com a consequente queda das importações de manufa-

turas europeias. É reiterada a informação da cessação das remessas de 

algodão e explicitado alguns breves números sobre o comércio algodoeiro 

entre os Estados Unidos e a Europa, anos antes da guerra. A Inglaterra, 

em 1859, importou dos Estados Unidos o equivalente a 900.000.000 francos 

em algodão bruto. Já a França, neste mesmo ano, em proporção menor, 

importou 135.000.000 francos em algodão. 

6  Várias outras ações nortistas provocaram o enfraquecimento sulista. Entre elas está a 

confederados (como gado, algodão, matérias-primas e, sobretudo, escravos) que caísse em mãos 
dos nortistas seria imediatamente confiscada”. KARNAL et al., 2011, p. 115.
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Em termos práticos, para preencher as lacunas de suas indústrias, 

a Europa teria que buscar mais de um bilhão de francos de algodão em 

outros países.

As navegações do “Ouro branco” paraibano durante a Guerra 

de Secessão dos Estados Unidos

O crescimento da produção algodoeira paraibana em meados do 

século XIX já era sentida em outros estados do nordeste brasileiro, em 

se tratando das entradas nos portos provinciais. O jornal Pedro II, publi-

cado no Ceará, em 2 de outubro de 1858, trouxe em sua segunda página 

o discurso do Deputado Liberato, que se pronunciou na sessão de 25 de 

agosto e gerou inúmeros embates com diversos colegas do legislativo. O 

tema central de seu discurso era a arrecadação arbitrária de impostos pro-

vinciais por parte do “collector do Aracaty”. A um determinado ponto da 

acalorada discussão, o Sr. Liberato trouxe números relativos à entrada do 

algodão da Paraíba no Ceará por meio do porto de Aracati. De acordo com 

ele, entraram em 1855, 483 sacas de algodão da Paraíba; em 1856, 442; em 

1857, 1258; e até maio de 1858, já haviam entrado 905, mais que o dobro 

para o mesmo período do ano anterior.

Entretanto, a produção de algodão na Paraíba atingiu o seu auge 

quando o Brasil se tornou um dos principais fornecedores dessa matéria 

prima à Inglaterra, devido a Guerra da Secessão dos Estados Unidos (1861-

1865).

Há uma máxima que diz: “Nem tudo que reluz é ouro”. O algodão 

não reluz, mas foi capaz de alavancar o mercado paraibano como se fosse 

ouro. Era um momento extremamente oportuno para isso acontecer. A 

ausência do algodão norte americano no mercado internacional, trouxe 

para os produtores da Parahyba uma oportunidade maior de crescimento 

e um mercado internacional mais interessado em seu “ouro branco”.

Para que seja possível compreender a dimensão do crescimento 

das exportações algodoeiras paraibanas faz-se necessário analisar os nú-

meros apresentados no Quadro 1. Nele é possível identificar dois pontos 
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importantes: primeiro, a Paraíba já possuía uma considerável produção 

algodoeira, fruto dos investimentos da província durante a década de 

1850; e em segundo, durante a Guerra da Secessão, a província aproveitou 

o momento, e apesar das oscilações, conseguiu triplicar a produção, indo 

de 216.468 arrobas em 1862 a 681.355 arrobas em 1871.

QUADRO 1 - QUADRO DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE EM ARRO-
BAS DA PROVÍNCIA DA PARAHYBA 

     Fonte: GUEDES, 2006, p. 29.

A riqueza traz também seus “poréns”, e o mercado paraibano algo-

doeiro estava passando por diversos, alguns deles ligados aos caminhos da 

exportação e aos consequentes ganhos ou perdas de capitais da província. 

Os olhos estavam voltados para o algodão paraibano, e parte dele saía da 

província por cabotagem em barcaças para outros portos, principalmen-

te para o de Recife. A partir do porto da capital pernambucana, o ouro 

branco paraibano era destinado principalmente para o mercado externo 

(MARCONDES, 2012, p. 159). Isso trazia grande prejuízo para a Paraíba, 

que arrecadava menos impostos sobre a exportação.

No documento intitulado Cartas sobre uma estrada de ferro na 

Província da Parahyba do Norte, publicado em 1872, o autor, cujo nome 

não aparece, apenas a suposta abreviação do mesmo, “C.M.”, versa sobre 

o interesse inglês em construir uma estrada de ferro no estado. Entre os 

diversos pontos levantados pelo autor ficam as orações sobre os destinos 
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das produções paraibanas.

Quem lhes vai dizer que uma grande 
parte de generos de exportação (assucar, algo-
dão e couros) segue pelo porto de Mamanguape 
para a praça do Recife; e outra, também, muito 
consideravel, segue com o mesmo destino por 
Goyanna e outros lugares? Quem lhes há de di-
zer que ainda uma grande parte da produção 
de nossos sertões é destinada ao Ceará, onde é 
despachada para fóra do império? (C. M, 1872, 
p. 18).

No Diário do Rio de Janeiro, publicado em 04 de dezembro de 1862, 

na seção referente ao porto de Recife (27/11/1862) e sob o título Movimen-

to do mercado durante a quinzena tem-se um setor exclusivo para as ex-

portações do “Algodão da Parahyba”, o qual informava que “As transações 

foram de 1,400 saccos, sendo 400 já embarcadas e com conhecimentos á 

vista á razão de 19$200, e 1,000 a 19$ a arroba, posto a bordo; sendo todo 

de primeira sorte”.

Considerando o Jornal de Recife, entre os anos de 1860 e 1869, são 

identificadas 112 menções ao termo “Algodão da Parahyba”, sempre se re-

ferindo à porção do algodão produzido na província paraibana e exporta-

da a partir da capital pernambucana. O Correio, Mercantil, e Instructivo, 

Político, Universal, na edição do dia 18 de dezembro de 1859, já trazia, na 

seção das últimas cotações do dia 9 de dezembro em Pernambuco: “Frete 

de algodão da Parahyba para Liverpool, 3/8 e 5%”.

A retomada dos Estados Unidos ao mercado internacional de algo-

dão, diminuíram as exportações paraibanas, mas estas já haviam conquis-

tado o seu lugar no mercado.

(...) Parahyba do Norte conquista, entre as décadas de 
1850 e 1870 um espaço importante no mercado expor-
tador do produto que, com a retomada da produção 
norte-americana, sofre um retrocesso, mas continua a 
ser um produto importante, em função da demanda e 
da alta qualidade de seu algodão de fibras longas, além 
do desenvolvimente e ampliação da indústria têxtil e da 
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produção de óleo de caroço de algodão no centro-sul do 
Brasil. (GUEDES, 2008, p. 121).

Considerações finais

A Guerra de Secessão dos Estados Unidos teve grande influência 

no desenvolvimento da cotonicultura paraibana na década de 1860, pro-

movendo um aumento considerável das exportações, mesmo que parte 

dessas, não se dessem de forma direta, indo por cabotagem para outros 

portos, de onde seguiam para a Europa, principalmente, Inglaterra.

Como se trata de um estudo preliminar, vale ressaltar que ainda 

muito tem que ser pesquisado e debatido, para esmiuçar as navegações do 

ouro branco paraibano. Para além da excelente Hemeroteca Digital Brasi-

leira, outra rica fonte de dados foi identificada, sendo: The British News-

paper Archive7. Essa hemeroteca britânica explora 200 anos de história e 

conta com mais de 40 milhões de páginas de jornais digitalizadas da vasta 

coleção da British Library.
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