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Resumo: O presente artigo aborda a relação entre os fluxos econômicos e de produção 

e o processo de ocupação territorial da Província do Ceará do ponto de vista da espacialização 

desses fenômenos nas duas primeiras décadas do século XIX. 

Ele se subsidia em pesquisa iniciada em 2005 sobre a geografia histórica da província 

do Ceará nas primeiras décadas do séc. XIX, sob orientação do Prof. Dr. Antonio Carlos Ro-

bert de Moares, a qual gerou um relatório final entregue à Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (FAPESP), onde analisamos a província como uma unidade territorial in-

serida no sistema colonial  português. Neste trabalho foram produzidos 4 mapas temáticos: 

Vias de Comunicação, Distribuição da População, Distribuição da Produção e Fluxos Econô-

micos e de Produção. 

Nosso intuito neste artigo é fazer uma análise mais aprofundada destes mapas, que não 

tiveram todo seu potencial  utilizado no relatório final da pesquisa apresentado à FAPESP. 

Bem como discutir a importância da cartografia como ferramenta de análise dentro da geogra-

fia histórica.

Palavras chaves: Província do Ceará, Cartografia, Geografia Histórica, População, Fluxos 

econômicos e produtivos.

Introdução 

O presente artigo aborda a relação entre os fluxos econômicos e de produção e o pro-

cesso de ocupação territorial da Província do Ceará do ponto de vista da espacialização desses 

fenômenos nas duas primeiras décadas do século XIX. 

Ele se subsidia em pesquisa iniciada em 2005 sobre a geografia histórica da província 

do Ceará nas primeiras décadas do séc. XIX, sob orientação do Prof. Dr. Antonio Carlos Ro-

bert de Moares, a qual gerou um relatório final entregue à Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (FAPESP), onde analisamos a província como uma unidade territorial in-



serida no sistema colonial português. Neste trabalho foram produzidos 4 mapas temáticos or-

ganizando e espacializando  as informações históricas colhidas durante a pesquisa. 

Nosso intuito neste artigo é fazer uma análise mais aprofundada destes mapas, que não 

tiveram todo seu potencial  utilizado no relatório final da pesquisa apresentado à FAPESP. 

Bem como discutir a importância da cartografia como instrumento de análise dentro da geo-

grafia histórica.

Consideramos a cartografia como um instrumental importante para as análises e estu-

dos dentro da geografia histórica, não apenas no que tange ao estudo de mapas antigos, cha-

mada de cartografia histórica, mas de uma produção cartográfica atual com base numa vasta 

gama de documentos, desde registro de viajantes até documentos oficiais e mesmo mapas an-

tigos.

Seria uma nova cartografia do passado, que não pretende substituir os mapas históri-

cos, cuja importância e o volume de informações é indiscutível, mas tem como intuito ser 

uma forma de olhar os fenômenos do passado apoiado pela linguagem cartográfica. 

A espacialização do processo de ocupação, as vias de comunicação, a distribuição da 

população e os fluxos econômicos são mais facilmente percebidos quando utilizamos mapas – 

numa cartografia que busca retratar fenômenos passados – utilizando para isso linguagem car-

tográfica mais recente. Não se trata de “criar” mapas antigos mas sim históricos, no sentido de 

trazer elementos pesquisados na historia numa cartografia temática.

A fim de analisar o que se passa nestas duas décadas iniciais do século XIX, ou seja as 

rugosidades, emprestando um termo do professor Milton Santos, deixadas no espaço torna-se 

necessário levar em consideração os dois séculos  de ocupação e povoamento da província do 

Ceará.

Optamos então por iniciar com um breve levantamento do processo de ocupação e sua 

rede de estradas e caminhos, apresentando um panorama da estrutura populacional do Ceará. 

Trataremos também da pecuária, elemento importante presente na província,  Analisaremos 

também a produção agrícola, tanto a de subsistência quanto a de exportação, neste caso o al-

godão. Para finalizar analisaremos como se estruturavam os fluxos econômicos presentes tan-

to no interior como fora da província.

 A análise espaço temporal a que nos propomos realizar neste trabalho busca não so-

mente mostrar onde cada processo ocorreu dentro da província, mas sim articular as mudan-

ças espaciais às mudanças históricas que ocorreram no Ceará no período tratado. 

Concordamos com Santos (2004) quando diz que “é por intermédio das técnicas que 

o homem, no trabalho, realiza essa união entre o espaço e o tempo”. E entendendo como téc-



nica “Um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza sua vida,  

produz e, a mesmo tempo cria espaço...”.

Entendemos os fenômenos e processos analisados neste trabalho como técnicas,  no 

sentido de que tanto o processo de povoamento, a rede de estradas, quanto os fluxos econômi-

cos são os meios com os quais a América portuguesa transformou esses fundos territoriais em 

áreas inseridas dentro da lógica do modo de produção vigente.

 

1. O processo de ocupação e  vias de comunicação   

A apropriação dos fundos territoriais, ou seja, “áreas ainda não devassadas pelo colo-

nizador, de conhecimento incerto”...“ lugares ainda sob o domínio da natureza e dos natura-

is” (Moraes, 2002:88). Ocorre de forma e em momentos diferentes no interior da colônia por-

tuguesa na América. Observamos no processo de ocupação da região que viria a ser a provín-

cia do Ceará, um movimento diferente e em período posterior à ocupação do litoral nordesti-

no, aliás o povoamento se dá através de fluxos econômicos vindos principalmente da Bahia e 

Pernambuco, ou seja este povoamento é um processo interno da América portuguesa. 

A província do Ceará, criada em 1536, teve uma série de tentativas de ocupação, antes e de-

pois do domínio holandês – que durou de 1631 a 1654 – mas somente após a Guerra dos Bár-

baros (Puntoni, 2002:44) temos uma mudança na forma da ocupação colonial portuguesa, tor-

nando-se significativa na província do Ceará.  

Um conjunto de fatores muda os rumos do povoamento da região, dentre eles o au-

mento da emigração portuguesa, fruto de prejuízos advindos das colônias asiáticas e de sua 

dependência ao governo espanhol (Girão, 1989: 27). Assim como a expansão dos engenhos 

de açúcar no recôncavo baiano e na zona da mata pernambucana (Moraes, 1999: 315), exigin-

do em conseqüência, a expansão da área de criação de gado.

A expansão do gado no sertão cearense acarretou mudanças na ocupação da região. Já 

de início nota-se um direcionamento dos fluxos de povoamento para as áreas próximas aos 

principais rios e ao litoral. No fim da “Guerra dos Bárbaros”, por volta de 1720, tem-se um 

aumento de pedidos de doação de sesmarias distribuídas, principalmente próximo a Sobral e 

ao longo da bacia do Jaguaribe. Este é o momento em que temos uma expansão significativa 

do gado no sertão cearense.

As secas de 1777-1778 e a de 1790-1793, como coloca Castro (1974), “...Arruinaram 

a pecuária do Ceará... a industria de carnes no Brasil emigra do Ceará e firma-se definitiva-

mente, a partir de 1780 no Rio Grande do Sul.”.



No início do século XIX, com o declínio das charqueadas, o algodão desponta como 

principal produto da província. Temos assim o aumento de sesmarias em áreas onde antes não 

havia interesse, como por exemplo, nas proximidades da serra de Baturité. 

O processo de colonização da província foi articulado por uma rede de estradas e ca-

minhos, algumas vezes cortando a província de um extremo ao outro. Esta rede de estradas, 

decorrentes principalmente dos fluxos produtivos da pecuária e do algodão foi o tema do pri-

meiro mapa temático desenvolvido na pesquisa. Ao realizar o levantamento desta rede de es-

tradas, tivemos grande dificuldade em visualizar sua distribuição espacial, assim como perce-

ber a importância que elas tinham na estrutura econômica da província. A solução encontrada 

foi produzir um mapa temático com localização e percursos aproximados dessas estradas.

O trabalho realizado neste mapa foi o de coletar informações na bibliografia consulta-

da de descrições das estradas e caminhos, buscando correlacionar as diversas informações, e 

sempre que possível, utilizando as que tivessem mais relacionadas ao relevo e a rede hidrográ-

fica, que são dados que não se alteraram consideravelmente do período estudado até os dias 

de hoje.  Não foi possível determinar a localização exata desses caminhos, visto que as descri-

ções são genéricas, indicando mais o rumo que essas estradas seguiam e não o percurso.

Observando o Mapa 1 – Vias de Comunicação, percebe-se que os caminhos surgiram 

em dois momentos distintos, inicialmente eles foram abertos pela expansão da pecuária, são 

os chamados “caminhos do gado”. Esta rede é maior e mais ramificada, principalmente no in-

terior e ligando a província do Ceará às províncias de Pernambuco, Paraíba e Piauí, ao contrá-

rio da segunda rede de caminhos, ligada à produção algodoeira, menor e mais voltada para o 

litoral. 

A  primeira  rede  de  caminhos  concen-

trou-se na bacia do Jaguaribe e do  Acaraú, ten-

do  as  vilas  de  Aracati,  Crato,  Quixeramobim, 

Inhamuns, como vilas centrais. A vila de Sobral 

aparecia como meio de atingir a barra do Aca-

raú. Fortaleza fica de fora desta rede de cami-

nhos, isto explica em grande parte seu papel se-

cundário, até este momento, no processo de ocu-

pação da província.

As charqueadas na Segunda metade do sé-

culo XVIII fortalecem ainda mais as vias de co-

municação, principalmente as internas e que li-



gavam o interior ao litoral, seja do Cariri para Aracati, seja do alto Acaraú e da serra do Ibia-

paba para os portos de Camocim e Acaraú. 

Com o declínio da indústria da charqueada, no fim do séc. XVIII, e com a ascensão do 

algodão, no inicio do séc. XIX ocorrem mudanças estruturais, econômicas e administrativas 

no interior da província, isto se reflete também nas suas vias de comunicação. Temos nesse 

período, uma segunda rede de caminhos que ligavam a região produtora de algodão, aqui des-

tacamos a região de Sobral, e as proximidades da serra de Baturité com a capital da província, 

ou seja, Fortaleza. 

2. Distribuição da população   

Ao esboçar o quadro geral do processo de povoamento, percebemos como os fluxos 

econômicos e produtivos desempenharam o papel relevante na dinâmica da ocupação da Pro-

víncia do Ceará. Isso pode ser visuali-

zado no crescimento e estruturação da 

população. 

Infelizmente  os  dados  sobre  a 

população  da  província  não  recuam 

muito antes do período estudado, sendo 

o  primeiro  dado  coletado  do  ano  de 

1775.  Mesmo  assim  percebemos  um 

crescimento  populacional  de  cerca  de 

260%, num período de 30 anos, passando de 34.000 em 1775 para 125.000 em 1808.

Observamos  também  na  Tabela 

01 que num período de 10 anos (1808-

1819) houve um crescimento populacio-

nal da ordem de 60%. Nota-se que ape-

sar da variedade das fontes, a tendência 

do aumento demográfico é nítida.  

Contudo essa população não era 

distribuída  uniformemente  dentro  da 

província como podemos notar na tabela 

02.

Outro  problema  encontrado  foi 

qualificar  a  estrutura  populacional  da 

Província.  Na  tabela  01  não  consegui-

mos, por exemplo, distinguir se eram to-

Tabela 01. Evolução da população da Província do Ceará 
Fonte Ano Habitantes 
Varnhagem 1775 34.000
Barba Alardo 1808 125.878
Monsr. Pezarro 1810 130.396
Feijó 1812 150.000
Governador Sampaio 1813 149.285
Desembargador Velloso 1819 201.165
Computo para o congresso português 1821 150.000
Computo para a constituinte 1822 240.000
Presidente (Ceará) Nunes Beufort 1828 105.303
Presidente (Ceará) Alencar 1835 223.554
Secretaria da Presidência 1839 208.087
Fontes: Stuart (2001) , Revista do Instituto do Ceará (1889). 

Tabela 02 – Distribuição da população da província do
Ceará - dividida por vilas (1813)

Comarca de Ceará Comarca de Crato
 Vila Habitantes Vila Habitantes
São Bernardo 11.363 São João do Prín-

cipe
7.021

Aracati 6.033 Crato & Jardim 32.822
Aquiraz 10.791 Lavras & Icó 18.216
Mecejana 1.729 Quixeramobim 6.462
Arroches 1.446 Total 64.521
Soure 1.134 Fonte:  Brasil,  Thomaz  Pompeu  de 

Sousa, Ensaio estatístico da província 
do Ceará 1818-1877 – tomo I, Fortale-
za:  Fundação  Waldemar  Alcântara,  
1997.

Fortaleza 12.810
Baturité 4.737
Sobral 15.218
Granja 3.730
Viçosa Real 9.520
Vila Nova D’El 
Rei

2.263

Total 80.744



dos livre, a quantidade de índios e brancos, e mesmo de escravos. Ou seja, não se capta a he-

terogeneidade da população da Província do Ceará.

Os dados obtidos, tabulados na Tabela 03 possibilitaram apenas vislumbrar a distribui-

ção da população livre e escrava no âmbito das comarcas, divisão administrativa da província.

Na tabela 03 percebe-se a existência 

expressiva  de  escravos  na  Província  do 

Ceará,  contudo não  conseguimos  identifi-

car como se dava a distribuição destes den-

tro  da  área  em estudo,  sabemos,  contudo 

que  era  utilizado  o  trabalho  escravo  nas 

plantações de cana e nas engenhocas instaladas na chapada do Araripe, na indústria da Char-

queada e posteriormente no cultivo do algodão e nas lavouras de subsistência. Ainda obser-

vando a tabela 03, temos uma porcentagem maior da população escrava na Comarca de Forta-

leza (31%).

A população indígena do Ceará segundo levantamento bibliográfico, após os massa-

cres  ocorridos  ao  longo  das 

Guerras dos Bárbaros (Puntoni, 

2002), ficou restrita à alguns al-

deamentos,  contudo  a  popula-

ção  dos  aldeamentos  constituía 

13% da população total da pro-

víncia em 1813 (Brasil, 1997). 

Ao Tabularmos os dados 

populacionais sentimos necessi-

dade de visualizar como se dava 

essa heterogeneidade dentro da 

província,  produzimos  assim  o 

Mapa 2 - Distribuição da po-

pulação da província do Cea-

rá  em  1813.  Este  mapa  teve 

como  base  os  dados  da  tabela 

02.  Em sua  produção  optamos 

por utilizar o método de pontos 

de contagem, representação que 

considera um número de pontos 

Tabela 03 – População livre e escrava 
na província do Ceará (1819)

Livres Escravos Total
Comarca de Fortaleza 88.375 41.451 129.826
Comarca de Crato 57.351 13.988 71.339
Total na Província do 
Ceará 145.726 55.439 201.165

Fonte: POMPEU, Tomaz, Revista do Instituto do Ceará, Tomo II, ano 
II, 1889.



iguais, proporcionais à quantidade a ser representada (Martinelli,  2003:70), a fim de dar a 

idéia de concentração populacional aliada a espacialização dentro da província.  O uso dos 

pontos de contagem também minimiza a falta de exatidão na localização dessa população nas 

diversas vilas. 

Observando o mapa 2, percebemos uma maior distribuição da população da Comarca 

de Fortaleza, notamos contudo, um visível adensamento ao redor da capital Fortaleza e man-

chas expressivas nas vilas de Sobral, Russas e Aracati. A Comarca de Crato, apresenta duas 

manchas maiores de concentração populacional uma no entorno da vila de Crato e outra agru-

pando as vilas de Icó e Lavras. 

Não podemos esquecer que em 1813 a principal produção na província era a algodoei-

ra, e como vimos anteriormente esta se concentrou mais nas vilas próximas ao litoral, e como 

se tratava de um produto de exportação a vila de Fortaleza assumiu papel preponderante na 

economia e na administração pública, principalmente no recolhimento de impostos à coroa 

portuguesa.

3. Espacialização da produção   

O processo de ocupação da província do Ceará acompanhou a expansão do gado no sertão 

nordestino. Foi através dele, como observamos anteriormente, que se deu a fixação do colono 

nas terras da província. Entretanto, mesmo a pecuária aparecendo como produção mais ex-

pressiva do Ceará colonial, não se pode desprezar a produção de subsistência nem o cultivo de 

algodão, quando avalia-se  estrutura econômica da província.

A fim de facilitar a análise dessa estrutura dividimos a produção em três  conjuntos  

produtivos: Pecuária; Agricultura de subsistência e Produção algodoeira. Cada um dos con-

juntos tem uma evolução temporal e espacial distintas, não significa entretanto que ocorreram 

de forma isoladas, todas estavam dentro da lógica econômica colonial.

O Mapa 3 - Distribuição da produção na província do Ceará nas duas primeiras 

décadas do séc. XIX sintetiza as informações colhidas durante a pesquisa sobre a produção 

no Ceará. Ele é um mapa de localização e não quantitativo, ou seja, não foi nosso intuito mos-

trar a quantidade da produção em cada localidade, mas visualizar as áreas de produção.

Escolhemos utilizar uma simbologia que se identificasse com cada produto, optamos 

pelos símbolos evocativos ou icônicos, ou seja, “formas que trazem analogia ao que eles re-

presentam” (Martinelli, 2003: 27) facilitando assim a visualização do mapa sem a necessida-

de de recorrer constantemente a legenda.



A espacialização da produção observada no Mapa 3 se explica, em certa medida, pela 

forma com que cada conjunto produtivo foi desenvolvido dentro da província, bem como as 

características intrínsecas de cada produção.

É o caso da pecuária, que com os primeiros movimentos de expansão da criação de 

gado na província do Ceará, consolida o caminho das boiadas ou caminho de Inhamuns, que, 

“...Drenava do Piauí e Maranhão e dos sertões centrais do Ceará, as manadas de corte para  

os mercados de Pernambuco e Bahia.” (Girão, 1953). Mais que um elo entre o litoral nordes-

tino e os sertões do Piauí e Maranhão, a Província do Ceará torna-se no decorrer do Séc. 

XVIII um grande criatório de gado vacum e cavalar. No seu interior, principalmente nas mar-

gens de rios como o Jaguaribe e Acaraú desenvolve-se a pecuária de corte e posteriormente a 

indústria da charqueada.

Andrade (1964) nos dá uma ex-

celente descrição da pecuária nordes-

tina, no período colonial. “A criação 

extensiva,  com gado  solto,  não  re-

queria grandes cuidados, não neces-

sitava  de  muitos  braços.  Por  isso,  

nos primeiros tempos, era pequeno o  

número de escravos na região. A fa-

zenda era quase sempre administra-

da por um vaqueiro que zelava para 

que o gado não se extraviasse e não 

fosse  dizimado  pelas  epizootias.  O 

proprietário vivia geralmente na ci-

dade  ou  em  engenhos  da  Mata...” 

(Andrade 1964: )

Outras  características  dessa  pe-

cuária  extensiva  era  a  adaptação  a 

solos pouco férteis, e ser uma produ-

ção que se “transporta sozinha” (Andrade, 1964), isto é, de fácil deslocamento, seja para a 

venda, seja para buscar pastagens melhores ou mesmo a água. Esta característica explica a 

grande dispersão da criação de gado observada no Mapa 3.

Mas se a criação de gado se espalhava pelo interior da província o mesmo não aconteceu 

com a charqueada, que se instalou principalmente nas áreas próximas ao litoral, e em locais de 

confluência da produção como é o caso das charqueadas de Crato e Quexeramobim.  



A opção por instalar as charqueadas no litoral deveu-se às condições climáticas, presença 

de sal e rios propícios à cabotagem da época (Girão, 1989: 63) . A região litorânea da provín-

cia torna-se o local de concentração das oficinas, e para lá se dirigiu o gado ao longo do sécu-

lo XVIII.

A vila de Aracati, devido a sua proximidade com o porto de Recife tornou-se então a 

principal saída da produção do charque e de couro. Suas oficinas eram abastecidas com o 

gado criados nas proximidades e nas ribeiras do alto Jaguaribe e do Rio Salgado. Posterior-

mente desenvolveram-se as fábricas no baixo e médio Acaraú.

A vila de Sobral lidera esta nova área das charqueadas, utilizando os portos de Acaraú 

e Camucim como rotas de exportação. O papel desempenhado por Sobral era o de Criatório e 

de centralizador da produção pecuária no nordeste do Ceará.

No período áureo das charqueadas cearenses,  Fortaleza tinha um papel secundário. 

Embora fosse a capital administrativa da província, sua relativa distancia dos principais portos 

– Aracati e Acaraú e Camocim – impedia que desempenhasse suas funções como centro ad-

ministrativo, função realizada até fins do século XVIII pela vila de Aquiraz. Este quadro só 

mudaria com a dinâmica econômica impulsionada pelo algodão.

As secas de 1777-78, 1790-93, o início das charqueadas no Rio Grande do Sul e o sú-

bito interesse pela produção de algodão, tiveram papel relevante para o fim do período áureo 

das charqueadas no Ceará. Contudo é errôneo atribuir exclusivamente ao avanço da cotonicul-

tura, e às secas o declínio da pecuária cearense. Foi antes um conjunto de fatores econômicos 

e políticos que decretam, não o fim da pecuária, mas sua substituição, pelo algodão, como 

motor da economia cearense.

O algodão, já era uma cultura conhecida e cultivada pelos indígenas do Ceará (Mene-

zes, 1997), juntamente com as demais culturas de subsistência. Inexpressiva até fins do séc. 

XVIII, desenvolvida pelos índios aldeados, principalmente nas aldeias localizadas próximas à 

vila de Fortaleza, tal produção era destinada ao consumo interno da província. 

No entanto, um conjunto de fatores internos e externos à província,  impulsionou a 

cultura do algodão, levando o produto, já no inicio do séc. XIX, a substituir o gado e seus de-

rivados no volume de exportações cearenses e assumindo papel de destaque na sua economia. 

Para entender a inserção do algodão na economia da província do Ceará, devemos ana-

lisar como se deu a apropriação desse espaço – o chamado “sertão de dentro”, (Moraes, 2002) 

– pela pecuária. A expansão do gado criou uma rede de caminhos, os principais portos (Ara-

cati, Acaraú e Camocim) e, mesmo incipiente, uma estrutura administrativa. Este conjunto de 

elementos, possibilitou à metrópole se apropriar desta área de maneia mais efetiva, e inseri-la 

no circuito econômico da metrópole, ou seja, com uma produção voltada para a exportação. 



No Ceará a comercialização do algodão foi tardia – iniciada somente no final do sécu-

lo XVIII (Leite, 1994), impulsionada por fatores internacionais como a Revolução Industrial, 

onde a Inglaterra passou a necessitar de quantidades maiores dessa matéria-prima, e a Guerra 

da Independência dos EUA, responsável pela diminuição da produção de algodão norte-ame-

ricana, na época principal fornecedor para a Europa. 

A elevação do preço do algodão no mercado internacional aguça a ambição da Coroa 

portuguesa possibilitando inserir o sertão na economia colonial de exportação. A produção al-

godoeira espalhou-se na província do Ceará, como podemos observar no Mapa 03, privile-

giando as áreas mais úmidas, seja as margens de rios ou as serras úmidas, no entanto percebe-

mos uma concentração num conjunto de serras que vão desde a vila de Sobral até a vila de 

Baturité, encontrando ainda áreas de cultivo nas cercanias de Fortaleza, Aracati e Russas. É 

importante notar que na Comarca de Crato temos o algodão somente no sopé da chapada do 

Araripe.

A produção destinada ao abastecimento interno do Ceará, sempre foi tratada como se-

cundária e irrelevante (como na economia colonial como um todo, por não se destinar à ex-

portação)  sendo,  inclusive,  difícil  a  obtenção de  dados  quantitativos  sobre esta  produção. 

Considerada uma produção autônoma das fazendas para seu abastecimento interno ou desen-

volvida nas proximidades dos centros populacionais maiores (Caio Prado 2000: 158). 

Fragoso (1992) discordando dessa explicação, considerando-a simples demais para en-

tender a economia da colônia. Para ele existia na economia colonial uma produção de alimen-

tos mais complexa, utilizando muitas vezes mão-de-obra escrava; não totalmente dissociada 

das grandes lavouras de exportação, em especial do algodão. O que observamos no Ceará, 

aproxima-se do proposto por Fragoso (1992). Sua produção de alimentos, num primeiro mo-

mento, ou seja, no período em que predominava a pecuária, foi esparsa, desenvolvendo-se nas 

áreas mais úmidas às margens dos rios,  sendo que eram os indígenas os que mais se ocupa-

vam dessa tarefa, cultivando milho, feijão e mandioca.

Entretanto já nesse período temos no sul da província, na Chapada do Araripe, uma 

expressiva produção de aguardente e rapadura, esta sim destinada a comercialização, tanto in-

terno como para as províncias vizinhas, nessa produção observa-se o uso de mão-de-obra es-

crava (Araripe, 1958).

A produção de subsistência alterou-se com a expansão da produção algodoeira, pois o 

cultivo do algodão se dava em consórcio com outras culturas, e é no período em que o algo-

dão se expande que teremos um aumento da área e da distribuição do cultivo de alimentos no 

interior da província. Não mais dependendo somente da produção indígena, o abastecimento 

também se davá por pequenos agricultores instaladas nas diversas serras úmidas do Ceará.



Ao observar o Mapa 3, temos o cultivo de gêneros de abastecimento, concentrado nas ser-

ras do Ibiapaba (mandioca) e Baturité (milho e feijão), a produção de aguardente e rapadura 

presente na Chapada do Araripe e uma pequena produção de rapadura próximo a Aquiraz e na 

serra do Meruóca. Contudo esta produção de subsistência estava longe de tornar o Ceará auto-

suficiente em alimentos principalmente nos longos períodos de seca, quando o Ceará necessi-

tava de socorro externo, vindos principalmente de Recife.

4. Fluxos econômicos   

Ao analisar a economia cearense, desde o inicio de seu povoamento no século XVII até a 

independência do Brasil em 1822, percebemos mudanças estruturais e produtivas, que  foram 

relatadas até aqui: a abertura de estradas; o aumento populacional e as várias fases produtivas, 

passando pela pecuária, intensifi-

cada pela charqueada e chegando 

a produção algodoeira. Essa gama 

de  mudanças  estabeleceu  uma 

rede de fluxos produtivos e eco-

nômicos consideravelmente com-

plexos. 

A fim de facilitar a visualiza-

ção e o entendimento desses flu-

xos produzimos o Mapa 4 - Flu-

xos  econômicos  e  de  produção 

da província do Ceará, diferente 

dos três anteriores este mapa não 

é apenas de localização ou mesmo 

quantitativo.  Ele  sintetiza  o  con-

junto de informações e dados co-

letados  na  pesquisa  além de  ser 

dinâmico, mostrando a direção e a 

intensidades dos diversos fluxos.

O objetivo deste mapa era representar os fluxos econômicos e de produção em dife-

rentes períodos (dinamismo temporal), a direção desses fluxos, (dinamismo espacial) e a in-

tensidade deles. Contudo as representações dinâmicas sempre apareceram como um grande 

desafio na cartografia. O problema foi bem posto por Joly (2001: 93) , ao dizer que a dificul-



dade consiste em representar num plano imóvel os deslocamentos que se fazem no espaço ou 

as transformações que se sucedem no tempo.

Para representar a direção dos fluxos produtivos optamos por simbolizar o movimento 

por flechas de ponta dupla, afim de mostrar que o movimento era bidirecional. A distinção 

dos períodos a que se refere cada fluxo foi feita atribuindo cores distintas para períodos distin-

tos. E, finalmente, a intensidade dos fluxos é percebida pela espessura das flechas.

Inicialmente optamos por fazer uma divisão entre dois períodos ao nosso ver bastante 

distintos: 

Um primeiro período englobando os dois primeiros séculos de povoamento da provín-

cia (séc. XVII e XVIII) quando predominou um movimento de expansão da fronteira de ocu-

pação produtiva, comandada pela pecuária, e depois pela indústria da charqueada onde perce-

bemos pela distribuição dos fluxos uma nítida divisão Leste-Oeste, e uma intensa ligação com 

as províncias vizinhas, principalmente Pernambuco e Piauí. 

Num segundo período em que consideramos os fluxos econômicos existentes nas duas 

primeiras décadas do século XIX, onde o algodão assume papel de destaque na economia cea-

rense, temos uma intensificação dos fluxos internos, principalmente os direcionados para a ca-

pital Fortaleza, e uma diminuição dos fluxos estabelecidos com as províncias vizinhas, isto se 

deve ao aumento da exportação do algodão diretamente para a Europa. 

No que tange à importação, ela acompanha a mesma rota dos fluxos de exportação, 

privilegiando as vilas de Sobral e Icó como coletoras e redistribuidoras dos produtos importa-

dos, seja da Europa, seja de Recife, que chegavam as tais vilas primeiramente pelos portos de 

Aracati e Acaraú, depois também pelo porto de Mocuripe. 

As diversas intensidades dos fluxos nos dá uma noção de complexidade das relações 

econômicas e também políticas existentes no interior da província, pois em certos momentos 

algumas vilas, por exemplo, Sobral e Aracati, tinham maior relevância que a capital, Fortale-

za. 

5. Conclusão   

No período estudado a província do Ceará apresentou um desenvolvimento pautado 

sobretudo na expansão da sua fronteira produtiva, devido principalmente a pecuária. Uma fi-

xação populacional expressiva e uma internalização administrativa decorrente, em grande par-

te, das charqueadas e da produção de algodão.

A província do Ceará chega ao momento da independência do Brasil, com uma estru-

tura administrativa mais internalizada e autônoma, uma economia ligada aos fluxos internos e 

externos à colônia, e uma maior ligação interna entre as suas diversas regiões produtivas.



A análise histórica aliada a cartografia possibilitou visualizar os fenômenos estudados 

de forma mais ampla e articulada, onde os mapas não aparecem apenas como meras ilustra-

ções mas carregados de um gama de informações complementares

O dinamismo observado na pesquisa foi melhor entendido com o auxílio dos docu-

mentos cartográficos produzidos, mostrando que uma cartografia atual que retrate movimen-

tos históricos (temporal e espacial) é muito importante e merece ser melhor discutida dentro 

da geografia, em especial da geografia histórica.
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