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RESUMO Neste artigo, abordamos algumas das peculiaridades do 
comércio interno mineiro no período colonial, no que diz respeito à sua 
organização. Trata-se de uma avaliação das práticas monopolistas e 
especulativas dos mercadores mineiros e suas relações com a população 
local e com o poder administrativo durante a segunda metade do século 
XVIII. Tais práticas são consideradas, aqui, comuns aos mercados pré
capitalistas devido ao seu caráter restrito e à baixa circulação de moedas 
neste comércio. 

ABSTRACT Cet article aborde quelques particularités du commerce qui 
se passait a l'intérieur de Minas Gerais dans la période coloniale, en ce 
qui concerne a sa organisation. On fait une avaliation des pratiques 
monopolistes et specu latives des marchands et ses rapports avec la 
population locale et le pouvoir administratif pendant la seconde moitié du 
XVIIIe siécle. Ces pratiques sont considerées, dans l'étude, propres aux 
marchés prê-capitalistes, en vertu de son caractere restritive et de la faible 
circulation des monnaies dans ce commerce. 
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A mineração definiu a forma de povoamento e colonização, criando 
espaço desde o início para um grande fluxo de mercadores em Minas. 
Estes mercadores, por sua ve . criaram rapidamente condições para o 
estabelecimento do comércio rixo, dada sua vinculação com a produção 
agrlcola local. Num primeiro momento, criou-se a estrutura para o desen
vo lvimento de pontos comerciais fixos, como lojas, vendas tabernas, além 
de feiras e de uma rede comercial de abastecimento estabelecida. Num 
segundo momento, podemos dizer, seguramente, quê as riquezas gera
das pelo comércio possibi litaram a fixação dos próprios mercadores na 
zona mineradora. Trata-se de um vínculo mais estreito com a atividade 
agrícola, a partir do surg imento de um novo ator social ao qual Alcir 
Lenharo denomina "tropeiro/proprietário de terra" .2 Podemos situar este 
acontecimento no final da primeira metade do sécu lo XVIII. O surg imento 
deste novo ator social possibi litou o enraizamento da atividade comercial 
no seio da sociedade mineradora, uma vez que o comércio praticado era 
realizado por tropas ligadas a casas comerciais da Bahia e do Rio de 
Janeiro. Os tropeiros proprietários de terra, os lojistas e os vendeiros 
residentes na capitania passaram a dominar o mercado mineiro. ~ bom 
lembrar que as mercadorias comercializadas eram produtos básicos de 
subsistência e não produtos considerados supérfluos ou "de luxo" . Estas 
últimas eram especialidade do comércio de longa -distância (Rio e Bahia), 
que continuou ex istindo em Minas Gerais. 

A transformação na composição social e o fortalecimento das ativi
dades econômicas e agrícolas na economia mineira acontecia num 
período de auge da produção aurífera. Isto possibi litou a formação de 
uma estrutura econômica mais sólida. capaz de suportar a crise na 
mineração. Tratava-se, portanto, de uma sociedade consolidada e em 
busca de alternativas à cris econ0mica.3 Neste perfodo, o comércio 
tornava-se uma atividade fundamental, tanto para a circulação de mer
cadorias e abastecimento da população quanto pelo incentivo às unida
des produtivas. Conseqüentemente, ganhava destaque a categoria de 
tropeiros/proprietários de terras, os quais deram início ao desenvolvimen
to de um capital mercanti l interno, desvinculado do capital mercantil 
internacional. Ampliavam-se, com isso, as bases do mercado inter
no.João L. R. Fragoso di que introduzir a questão do mercado interno 
significa compreender a economia colonial enquanto uma formação 
econômica e social. Pensando este mercado em relação ao mercado 

2 L NHARO. Alclr. As tropas d "' ~roç o. S Paulo· lmboto. 107 . 
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internacional, Fragoso assim o carac teriza: a reprodução da agroexpor
tação passa a se processar, parcialmente, no interior de um mercado 
interno, cu jo pano de fundo são lormas não-capit.alistas de produção, que 
fornecem mercadorias com "baixos preços monetários"; a interação, no 
mercado interno , dos processos de reprodução do escravismo colonial 
e dos segmentos produtivos voltados para o abastecimento permitia a 
retenção de parce la do sobretrabalho colonial na própria colônia, ou seja, 
viabi lizava a existência de acumulações endógenas; essas acumulações, 
em tese, possibilitavam que parte da reprodução da economia colonia l 
fosse controlada no seu próprio interior - que se traduzia na constitu ição 
de elites econômicas residentes; a esses pontos se acrescenta o fato de 
que o tráfico de escravos e o crédito eram controlados por uma elite 
mercantil residente. 4 

Para o autm, era exatamente a existência de um mercado interno 
sustentado em formas não-capita li sta s de produção e de acumulações 
endógenas, derivadas das operações local izadas no mercado sul-sudes
te que permitiam uma certa autonomia frente às flutuaçôes externas. O 
caráte r não-capitalísta diz respeito às re lações de produção do mercado 
interno. São elas as práticas especu lativas, monopolistas e usurárias . Da 
mesma forma, este mercado manterá as diferenças econômicas e sociais 
presentes na sociedade colonial e, por isso, se movimentará, segundo 
uma hierarquia mercantil. 

Estas afirmaçôes valem para o estudo do mercado mineiro no século 
XVIII , no sentido em que se torna impossível não compreendê-lo enquanto 
uma formação econômica e socia l. Houve a constituição de um elite 
mercantil residente, assim como uma autonomia frente às flutuações do 
mercado externo. Também quanto ao caráter não-cap italista, baseado 
nas práticas especulativas e monopolistas, podemos afirmar que tals 
práticas são também perceptíveis na atividade comercial mineiras -
como veremos a segu ir. Vale , contudo, refnrçar, que a economia mineira 
após o decllnio da mineração não involu iu para uma geral decadência; 
ao contrário, ela passou por transformações que induziram a diversitica
çâo de suas ati vidades, o que lhe possibilitou autonomia e condições 
para uma acumulação endógena.6 

A ativi dade comercial era rigorosamente fisca lizada pelo governo da 
capitan ia. Várias medidas r·oram adotadas para controlar o comércio 

4 FRAGOSO, J.L.R Homens d GrOSI;}J Aventura: A.cumul çilo IHI · r IQUIU. no Pr çu Mercsntll do Hlo do Janeiro 
(1 790-1630), Rio de Janei1o; Arquivo Nac1onal , 1992. p 223 
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volante e o comércio fixo. As negras de tabu leiro - ou quitute iras que 
vendiam seus produtos nas vi las e, principalmente próximo às minas e 
falsqueiras - e os mascates eram proibidos de c ircu larem pelas zonas 
mineradoras e eram os principais suspeitos de contrabando, assim 
também ocorria com as chamadas "vendas ocu ltas" - aquelas que não 
tinham licença para func ionar? Esta licença era o único mecanismo 
disponfvel para controlar os estabelecimentos comerciais . Entretanto, 
eram inúmeras as "vendas ocultas" que se espalhavam próximas às 
lavras de ouro e d iamante. A grande preocupação do governo da capi
tania era com o contrabando e com os impostos que se deixava de cobrar 
destas vendas e dos demais comerciantes que circulavam por estas 
regiões. Se grande parte do metal que se extraía das lavras ia para as 
mão dos comerciantes, era a atividade destes que o governo devia limitar. 
O comércio , segundo Zemella, era uma forma indireta de se conseguir o 
ouro: 

"É que vendendo comestíveis, aguardentes e garapa, técidos, 
roupas, calçados e f&rramentas, podia-se juntar grandes porções 
de ouro, sem o trabalho rude de extraí-lo dos tabuleiros, grupiaras 
e fafsqueiras . " 8 

Uma das primeiras medidas adotadas para del imitar a atividade 
comerc ial foi a proibição do açambarcamento.9 Isto é, proibia-se a 
atuação dos atravessadores para garantir aos produtores e seus condu~ 
tores o comércio de suas mercadorias diretamente nas vilas . Os condu
tores teriam, como forma de incenlivo , trinta dias para a venda de suas 
cargas nas ruas sem que tosse necessário tirar licença para isto. 

''Os mercadores que vem com fazendas para venderem em p é, e 
não as varejam como os outros se lhe não tome fiança , (. . .); porém 
no caso que se ponham a varejar, em tal caso se lhe tomará a fiança 
porque não teria razão que estes estivessem prejudicando os que 
tem lojas abertas. " 10 

Os lojistas e vendeiros estavam proibidos de revender, à comissào, 

7 Sobre negra~ de labul Ir o v r, Luciano • g ue)i odo em O R VOSSO diJ m H1Óiie.Rio de Janeiro Jo é Olymplo, 
1993. 

8 M LU\, M. OnbRstccim nroc/11 pi/Bnindo1$ Min<JsGer.11SilOSéculoXV/I/,StloPaulo, l·luc lteC/ · dusp, 1990. 
p. 163 

9 R ~ r imo-no aqu1 ao oto d mrav ~-sur merc rJorlns eo< n exclu 1vi<.Jàd . ''" piClfUIW de outros oor n >rclantes 
Os açarnbarcadores ou os nuavessndoms f01wn myito canuns m Minas dur<tnta o século XVIII . /1 d spcilll 
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de monopólio no comércio oolonlal mln Ira. 
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produtos traz idos por atravessadores. Com esta medida, procurava-se 
deter a especulação e o aume'nto de preços. Várias regras foram estabe
lec idas para tentar regulamentar o mercado. Todos os comerc iantes eram 
obrigados a ter sempre seus pesos e medidas bem aferidos, à exceção 
dos roceiros que vendiam em suas propriedades. O comerciante, na 
ausência de uma medida menor que a quarta, 11 era obrigado a vender à 
1/2 quarta, sem prejuízo para o consumidor. Embora todas estas provi
dêncip.s tivessem sido tomadas , o governo da capi tania não logrou deter 
a ação dos especuladores. 

Não é possível ta lar do mercado mineiro no século XVIII sem lazer 
referência às práticas especulativas que dominavam este mercado. 12 

Retomando o trabalho de João L.R. Fragoso. podemos comparar este 
mercado com os demais mercados da Colônia apresentados pelo autor. 
As características especu lalivas e, também, monopolistas do comércio 
mineiro são encontradas em outras capitanias da região sudeste-sul e 
são comuns a mercados pré-industriais eumpeus e ao mercado colonial 
da América espanhola. 13 Estas semelhanças devem-se, segundo Frago
so, à sua natureza não-capitalista com frág il divisão social do trabalho, 
circulação de mercadorias e moedas, o que reve la o caráter restrito e 
imperfeito destes mercados. Trata-se de um mercado com fortes oscila
ções devido a uma demanda limitada e poucas opções de negóc io, o 
que afeta sua estrutura e seu {uncionamento. Assim, o comérc io colonial 
depende inteiramente das osci lações conjunturais , que fazem tanto o 
mercador quafltO o produtor adotarem práticas especu lativas e monopo
listas na proteção de seus interesses. 

O mercado mineiro no século XVIII foi freqüentado por diversos tipos 
de comerciantes. inclusive pelos produtores rurai s que comerc ializavam 
suas próprias mercadorias. Prevalecia , no entanto, neste mercado as 
práticas especulativas, realizadas principalmente pelos atravessadores 
e comissários, seus receptadores. Era difíci l reverter essa situação, ainda 
que o governo da capitania tenlasse deter tais p rátícas com medidas 
punitivas e simultaneamente tentasse regulamentar o mercado, permitin
do que o comércio tosse praticado somente pelos mercadores e lojas 
licenciados, além dos p rodutores rurais. O fato de a sociedade co lonial 
ter sido marcada por desigualdades econômicas e sociais, como foi o 
caso da capitania mineira, aumentou a instabi lidade do mercado e acirrou 
os confli tos internos em torno das questões ligadas ao abastecimento das 

11 A <qu n tlta uma m çlld. QIJival nle o qualta paria lia"" ' alcwel• c . Apro~ im<1damente I) litros. A 112 quorta 
equtvalia ll rnetflde cfesla m dlçj ou ~ oltav~ pari c de um alqualre. ndo t.1 menor LJI>Idade de medida llllll zado 
duranle u SGculo XVIII . 

12 Sobrt< prtltlca!f esp uJauvas e IT10nODÓilos roo t:Omfll elo oolonlr<l v r Lwt R B. Mo! r en1 u Ht liQl"l "SvbsldiOs 
1 H1s16riu do pequeno c~:~~né t ro no l)ras•l' • Arwlsrn dfl l-listó!lrr CJ Paulo· USP, n. 1 05•0, V.53, 1976 p . 13 1· 106, 

13 V .r: BRAUDEL. F A dlnnmla r do t:8pli.11ismo.Usbon. 1 BS I MORIN, 1979 e I ULA. 10n (citados pot 
FRAGOSO. 1902). 
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vilas e arraiais. O tabelamento de preços e as normas para regu lamenta
ção da permanência de mercadores nas praças comerciais, assim como 
a aferição de pesos e medidas, não passaram de atitudes palliativas por 
parte da administração da capitan ia. 

Estes contlitos, denlvados das práticas especulativas predominantes 
nos mercados não-capitalistas. são semelhantes, como dissemos ante
riormen te, aos conflitos das praças comerciais dos mercados pré-capi 
talistas da Europa. Assim, E. P. Thompson descreveu as tensões de 
mercado na Inglaterra durante o sécu lo XVIII - momento de transição 
entre· a economia moral, orientada pelas práticas tradic ionais de mercado 
(dentro do "modelo paternalista" de Estado) , e as tendências político
econômicas liberais, que caracterizaram o século XIX. As lutas e as 
revoltas daquela sociedade pré-industrial surgiram com a sobrevivência 
de práticas tradicionais como forma de resistência às mudanças. A 
oposição ao mercado livre por parte da popu lação é descrita por Thomp
son como a economia moral. dominada pe lo discurso contra a ganância 
e ·a ambição dos açambarcadores e produ~ores. Na JEuropa dà século 
XVIII, havia um mercado dominado por práticas especulativas, no qual 
mercadores, atravessadores e produtores entraram em confl ito d ireto 
com a população abastecida por eles. O aumento de preços e a figura 
do intermediário eram repudiados pe los consumidores , os quais organi
zavam motins, na tentativa de restabelecer o que Fernand Braudel 
chamou de "trocas transparentes" devido à previsibilidade do mercado 
e aos limites impostos a ambas as partes.14 O Estado, por sua vez , tentou 
intermediar este confli to' impondo limites ao mercado e regulamentando 
a atividade comercial : 

"Los mercados tenlan que estar controlados; no se podfan hacer 
ventas antes de horas determinadas. que se anunciarran a toque 
de campana; los pobres deberfan tener la oportunidad de comprar 
elfos primero grana, en pequenos paquetes cuyopeso y medida 
estuviesen debidamente supervisados. (. .. ) Los traficantes estaban 
cercados de trabas y restrlcciones, inscritas en los mohosos perga
minos de las /eyes contra e! acaparamiento. r:egateo y monopolio 
(. .. ) De la supervisíon de los mercados pasamos a la protección 
dei consumidor",15 

Ao longo do sécullo .XVIII , no entanto, estas medidas nao resrstiram 
ao mercado cada vez mais livre e às re lações mais impessoais nas praças 
comerciai s. A transação comercia l di reta entre produtor e consumidor 

14 BRAUDEL. r-. Os jogus dos lr oclls. Lr bot~ Co mos, 1 111!~ . p ll!i 
15 TliOMPSON, E. P Jrndician, 113Vlle lll! y coosGieJlCIEJ do clns Btu~:e l ona · Crll rca. 1989 p 71 
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cedeu lugar às trocas indiretas realizadas pelos intermediários. Thomp
son afirma que os confrontos no mercado em uma sociedade pré-Indus
trial são "mas universales que cualquier experiencia nacional, y /os 
preceptos morales elementares de 'preclo raionable' son igualmente 
universales''. IG E é esta universal idade que nos permi te pensar o caso de 
Minas Gerais colonial em relação aos m rcados pré-industriais da Emo
pa. Para Thompson , o mercado na Inglaterra do século XVIII permaneceu 
como nexo social tanto quanto econõmico. pois era o lugar onde eram 
realizadas as transações comerciais e pessoais, onde se comunicava as 
notícias e se discutia polftica. Também podemos dizer que o mercado 
mineiro colonial possuía um vínculo social e econômico. O comércio 
sempre esteve presente como atividade econômica básica, possibilitan
do a consolidação da sociedade mineradora, o que torna impossível, 
naquele momento, dissociá-la do mercado . 

Em Minas Gerais, durante o século XVIII. temos uma sociedade 
constituída em torno de uma atividade mercantil exportadora, a minera
ção. Esta definiu a forma de povoamento e colonização, mas foi através 
da atividade agrícola e comercial que a sociedade mineira do Setecentos 
se consol idou. Da aproximação entre estas duas atividades surgiu um 
novo ator social: o Tropeiro/proprietário de terra . Estes agentes comerciais 
predominaram no mercado mineiro, a partir da segunda metade do 
século XVIII. Neste período, quando a atividade mineradora havia entrado 
em declínio, o comércio tornava-se uma atividade essencial, tanto para 
o abastecimento da população quanto para o incentivo às unidades 
produtivas. 

Os fazendeiros passaram cada vez mais a transportar e comercial izar 
os s us produtos no mercado loca l com suas próprias tropas. criando 
uma relação mais direta com a popu lação mineradora. A existência das 
tropas de muar no interior dos domfnios rurais dificultou. por sua vez, a 
atuação dos atravessadores. tornando direta a relação entre produtor e 
consumidor. Esta mudança trouxe para estes proprietários rurais alguns 
complicadores. O abastecimento do mercado - vital à sobrevivência da 
população urbana- tornou-se obrigatório e regulamentado pela admi
nistração da capitania. Os preços eram tabelados e as medidas prees
tabe,ecidas; o mercado local e as rotas comerciais controlados. Os 
produtores tornaram-se um alvo fiscal, pois uma pesada tributação recaía 
sobre a atividade comercial, como veremos a seguir. O mercado manti
nha, entretanto, suas características e permanecia instável e restrito, com 
o agravante de que as produções rurais dependiam das flutuações da 
colheita, além da precariedade das técnicas de plantio. 17 Neste caso, o 

16 lb dem. p 132 
17 V r· FRAGOSO. op c rt.p . l52 
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rigor com que o governo da capitania buscava regulamentar a atividade 
comercial servia apenas para aumentar a tensão no mercado, não con
seguindo deter a especulação. Os produtores/comerciantes retinham 
suas mercadorias na tentativa de forçar a al ta dos preços. Também 
boicotavam determinados mercados, desviando as mercadorias para 
regiões onde os preços poderiam ser negociados com maior liberdade. 
Isto provocava reações por parte da população urbana, diretamente 
dependente daquele abastecimento. Em 1775, por exemplo, os morado
res de Vila de Sabará enviaram à Câmara uma representação .. pedindo 
solução para o problema da falta de abastecimento naquela vila, a qual 
resultou no seguinte edital do Senado: 

"Porquanto se tem representado a este senado a repressão em que 
se acham os moradores da vila e arraiais do termo dela por causa 
dos lavradores de mantimentos desencaminhar os mesmos para 
fora do termo conduzindo-os a diferente Comarca e outros fechan
do-se com eles nos seus paióis deixando de os botar para esta 
mesma Vila e arraiais a ele sujeitos com o destino somente de 
esperarem a volla do preço ao depois d constitufrem os povos em 
uma notável esterilidade da qual é a falta dos mencionados man
timentos do mesmo preço que se não devia tomar a referida falta 
achando-se como na verdade se acham os paióis dos ditos lavra
dores muito bem providos que faz excluir a suspeita daquela 
presumida fome que os tais lavradores querem fazer capacitar os 
povos pela diminuição das águas, sem atenderem o que esta não 
é tão geral que nós possamos capacitar ser o ano seco, porque 
pelo contrário vimos que por muitas e diferentes partes tem a divina 
providência favorecido aos mesmos povos com copiosas chuvas 
que tem constitufcJ.o a plantas desses lavradores na esperança de 
abundantes frutos o que assim ponderado devemos crer que so
mente a ambição dos ditos lavradores é que I m feito chegar os 
vfveres ao auge do maior preço; o que não acontecia se eles 
conduzissem para as povoações na m ma forma , e com a mesma 
freqüência com que antes faziam." 18 

Havia neste período uma série de imposições a serem cumpridas 
pelos comerciantes, no momento em qu colocavam seus produtos no 
mercado. As Câmaras Municipais exigiam medidas bem aferidas e proi
biam as ve:ndas nas ruas sem a devida licença. assim como as vendas 
tora das vilas. pois elas beneficiariam o es ravos fugitivos. Determina-

16 CMS 48, 11. 65v, APM. 
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vam. além disso, a venda em quanl idades m1n1mas ao alcance da 
população mais pobre. Vejamos como exemplo este edital de 1753: 

''(. .. ) porquanto somos informados que muitos mantimentos não 
trazem a suas medidas aferidas e muito menos querem vender à 
pobreza quarta e meia quarta de farinha ou legume pelo que 
havemos por bem ... que daqui em diante qualquer condutor de 
mantimentos, ou sejam feitores ou os próprios lavradores possam 
prender sem trazer a sua medida aferida( .. ) como também serão 
obrigados a venderem à pobreza o mantimento as quartas e meias 
quartas correspondendo o preço desta a do alqueire ( ... )" 19 

A administração da capitania interferia diretamente no mercado. 
tabelando preços em nome do "preço razoável"; regulamentando pesos e 
medidas: expedindo guias e licenças com o objetivo de mais se ''promo
ver o benefícío dos povos em geral" que atender aos interesses de um 
"pequeno número que a sua proporção vem a ser o dos roceíros". 20 

A interferência do governo não se limitava apenas ao estabelec imento de 
regras para o funcionamehto do mercado. Fiscalizava também o seu 
funcionamento. com conhsco de mercadorias e prisões dos infratores. 
àqueles que desobedecessem às regras preestabe lecidas. É o que diz 
este Edital , publicado pela Câmara Municipal de Mariana em 1776: 

"Acordaram mais mandar expedir-ordens a todos os vintenas deste 
termo para que notifiquem a todos os donos de roças. e tropas 
deles, aqueles para que hajam de franquear os se/eiras. e paióis a 
todos aqueles que lhes quiserem comprar mantimentos, reservan
do deles o que somente lhes forem necessário para a sua susten
tação e mais famflía e estes para que com as mesmas tropas 
vendam ou mandem por todo o termo vender os ditos mantimentos, 
assim como o tem praticado com pena de que não o fazendo uns, 
e outros serem condenados, digo serem presos e de lhes mandar 
judicialmente abrir os ditos paióis e extrair os mantimentos e carre~ 
gá-los sobre as tropas à. custa dos que duvidarem concorrer com 
estes, ou franquearem aquele (. .. )" 21 

Tendo o abastecimento das vi las e arraiais se transformado m uma 
certa obrigatoriedade, devido ao fato de ser uma atividade de utilidade 
pública, o discurso que recaia sobre estes agentes económicos passou 

19 CMOP63. U1 11v,A?M 
20 SC 203,11.8 v, APM. 
21 CMM 26. 11.22. APM. 
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a conter um teor moralizante. Foi considerada como !unção básica da 
atividade comerc ial e agrfcola abastecer o mercado e alimentar a popu
lação urbana, sem que desta atividade pudesse resultar qualquer lucro 
além daquele permitido. A fundamentação deste discurso estava na 
defesa do interesse do bem comum, na tentativa de impedir "o grande 
vexame e carestia de mantimentos" causados por aqueles com rcian 
tes. que "primeiramente devem atender a necessidade destes [man
timento$] para a sustentação e abundância dos povos do que aos 
seus interesses em coisa menos necessária".22 Este discu rso, no 
entanto, tinha pouco ou nenhum efeito prático sobre a atividade comercial 
- mesmo as atitudes mais drásticas corno prisões e confiscos não eram 
suficientes para inibir os produtores e comerciantes, pois I rata-se de um 
mercado que se encontrava em plena expansão. 

Em 1753, o Secretário de Estado em Lisboa, Joseph de Carvalho e 
Mello, enviou uma carta ao governador de Minas Gerais, na qual 
ele. se referia às posturas que deviam ser tomadas com relação à. 
atividade comercial. na tentativa de se reduzir as tensões surgidas no 
mercado. 

"São os artífices e mercadores que na primeira mão recebem o ouro 
dos mineíros porque é certo, que se um sapateiro vendia antes 
umas botas por seis mil réis, e um corte de pano por 24$ rs agora 
as hão de vender pelos mesmos idênticos preços aos ditos minei
ros sem alguma diminuição como é praxe indubitável em todos os 
países do mundo descoberto, onde se jogue o lume da razão(. .. ) 
desta sem mais regra de direito, e sem mais axiomas polflicos que 
as leis da razão natural, como assim o digo, o qual bastam aos 
artffices e mercadores para conhecerem que não devem transferir 
en si o encargo do ouro que vem dos mineiros'' ?3 

Neste per!odo. a oitava de ouro havia descido de 1$500 réis para 
1$200 réis em razão da mudança do sistema tributário_ O retorno das 
Casas de Fundição acarretou a redução do valor real da oitava de ouro 
em 300 réis, que era justamente a quinta parte devida à Coroa Portugue
sa. Desta maneira. a oitava uti lizada como moeda circu lava nas transa
ções comerciais com o seu valor defasado, o que fazia com que os 
comerciantes aumentassem o preço de suas rn rcadorias . No documento 
citado acima, o Secretário de stado afirma que os comerciantes d viam 
vender suas mercador1ás p lo mesmo preço em réis, o que correspon
deria a mais oitavas de ouro. Assim, o prejufzo seria dos mineiros e não 

22 se 22s. 11.22. APM. 
23 SC 105, 11.40-7, APM. 
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dos comerciantes, como era prática em todo o mundo "onde se jogue 
o lume da razão". 

Estas mudanças ocorreram durante o p ríoqo de declfnio da minera
ção, quando o comércio suplantou esta atividade, ngendrando o desen
volvimento dos setores agrícolas e da prato-indústria n:o quadro econó
mico mineiro. A administração da capitania reconhecia esta realidade, 
pois tornava a tributação sua principal arma no controle e regulamentação 
do comércio. sta tributação tornou-se , também, uma fonte de renda 
lucraÚva para o governo de Minas, conforme já observamos neste capí
tulo, de modo que a atividade comercial precisava ser estimulada. Na 
impossibilidade de se deter totalmente as práticas especu lativas, as 
regras do mercado tornaram-se mais flexíveis, como é possível observar 
no seguinte documento: 

"Ordenamos a todos eles [roceiros] sem excetuar algum, que da 
publicação deste em diante não extraiam os seus ditos mantimen
tos para fora da comarca nem para outra alguma parte que nao seja 
dentro do limite do termq desta vila, o que na mesma forma em que 
sempre o praticaram os conduzam para a dita Vila e seus arraiais 
dando por semana as mesmas viagens que eram acostumados a 
dar com o mesmo número de custos e fazendo assim lhe facultamos 
a poderem vender os seus ditos mantimentos pelo preço que 
quiserem e puder. " 24 

m 1799. o Governador Bernardo José de Lorena enviou a todas as 
Câmaras Municipais uma ordem do Rei de Portugal para que fossem 
extintas as taxas praticadas sobre o comércio de gêneros alimentícios, 
porque "da livre circulação destes, e da sua venda pelo preço con
vencionado entre vendedores e compradores é que pode resultar a 
abundância". Junto com este documento, está um alvará publicado em 
Lisboa em 1765, contendo determinações ac rca do comércio daquela 
cidade. Pede-se a observação deste documento "em tudo o que for 
aplicável" à capitania mineira.2s 

A questão do monopólio e da especulação, características do mer
cado colonial , segundo João L.R. Fragoso, merece destaque no estudo 
da atividade comercial setecentista. Quanto ao monopólio, podemos 
percebê-lo através da atividade dos grandes pecuaristas. os quais deti
nham controle de todo o comércio de reses no in terior da capitan ia mineira 
e fora dela.2 Estes pecuaristas d tinham as maiores parcelas no comér-

2~ CMS 48. fi 6 v, APM. 
2 SC 2.27. fi 5v. APM. 0 AlvarO toi pub i •C~ do no ódlc SC 287, 11 108- 10. IIPM. 
2 O tudo da mlv•dud d si s po uarlsl r Ides nvolvid m minha dis -•1 çtlo d rn slrmlo 0 qual! v POI 

bo mlll du docurnctll çl!o ra7ondOuo. F r 110 wn I .v ntornllnlo dos com rcianl quo Ir qu nl vam 
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cio de ado bovino nos mercado consumidores por eles freqüentados . 
mantendo assim a exclusividade no fornecimento de reses. 

Não pod mos nos esquecer, tam ém, dos açambarcadores espalha
dos pelas grandes vi las. Eram aqueles que atravessavam mercadorias 
espedficas para torná-las alvos da especu lação de preços. Um certo 
mercador de Pltangui, cuja fama de explorador chega até à Rainha em 
1799, provoca a raiva dos moradores da Vila pelos seus excessos. Num 
"Catalogo dos tactos" em que se listavam as queixas contra este comer
ciante encontramos o seguinte item: 

Esse atravessa quanto algodão aparece naquela Vila e vizinhança 
para se revender na sua loja por preço muito supeáor, ou porque 
os traficantes do dito gênero o vendem em rama, e daqui resulta 
um prejufzo gravíssimo a pobreza; pois a bem de ir comprar por 
preços excessivos na dita loja há tais que por não ter ouro em pó 
deixam p nhores de ouro e prata lavrada e quando vão desempe
nhar não os entrega dizendo que já dispas deles. ficando com a 
maioria.27 

Neste mesmo documento diz que este comerciante enriqueceu como 
mercador para em segurda se tornar Capitão-mor e assim pode abrir sua 
loja e se tornou um grande açambarcador. 

Quanto à especu lação, ela não está desvinculada da atividade 
monopolista e, portanto, praticada largamente na capitania mineira como 
pudemos ver quando analisamos a situação de comerciantes/produtores 
rurais que estocavam suas m rcadorias em busca de melhores preços 
ou se dirigiam a vila a arraiais mais distantes como forma de boicote às 
regras estabelecidas. Além deles, todos os atravessadores eram espe
culadores, pois estocavam toda mercadoria que conseguiam comprar 
dos roceiros e "viandantes" tendo em vista a alta de preços. 

Estas características do mercado colonial mineiro parecem tazer 
parte das especific idades ou pecu liaridades dos mercados pré-capita
listas, como vimos em hompson na sua análise sobre o mercado inglês 
durante o século XVIII. De uma maneira geral, não há neste mercado uma 
regularidade ou estabilidade. mas há uma constância e uma multip licida
de de formas e instrumentos na sua composição. 
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