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Resumo: 0 objetivo deste texto é discutir o processo de 
incorporacdo do Caminho Novo a história de Minas colonial. Se-
gundo a visão da historiografia tradicional, a rota que ligava o Rio 
de Janeiro a regiao aurifera foi resultado exclusivo dos esforcos 
dos colonizadores paulistas e portugueses. Pesquisas recentes re-
velam, porém, que tal afirmacao é incompleta, pois vários indicios 
arqueologicos indicam que o Caminho Novo era urna rota indige-
na milenar, nao sendo, portant°, propriamente construido, mas 
sirn conquistado pelos colonizadores paulistas e portugueses. 

Abstract: The pu•pose of the paper is to discuss the 
incorporation process of the "Caminho Novo" to the colonial 
history of Minas Gerais. According to the traditional view of the 
Historiography, the routes, which run f•om Rio de Janeiro to the 
main area ofmineral exploitation, were nothing but a contribution 
from Paulistas and Portuguese colonisers. However, recent 
investigations set the statement incomplete. The "Caminho Novo" 
is a millenaiy Indian path. Paulistas and colonisers were merely its 
users, therefore. 

Ha várias decadas, os caminhos c rotas minciras sac, alvo da atcncao dos 
historiadores. No entanto, as abordagens a respeito desse tema tendem corn 
certa frccinencia a resvalar para a histOria factual ou, pior ainda, para certas 
visOes laudatórias a respeito da coragern dos colonizadores bandcirantes c por-
tugueses. 

As proximas paginas tern por objetivo, a partir de fonte documental con-
tida no Códice Matoso, criticar tais abordagcns c propor, para o caso cspccifico 
do Caminito Novo, uma interpretacao que sublinha a imporancia das rnalhas 
viarias indigenas pre-cabralinas' corno urn elemcnto fundamental no processo 
de ocupacao da Capitania dc Minas Gerais. Nossa perspectiva tern corno rcfe- 

Tal idéia esta longe de ser uma novidade, além de ter sido desenvolvida brilbantemente nos 
estudos de Sérgio Buarque de Holanda que citaremos a seguir, também pode ser encontra-
da em Capistrano de Abreu, no estudo intitulado: "Os Caminhos Antigos e o Povoamento 
do Brasil", originalmente publicado no Janzaldo Commercio, em 1899. 
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rencia as constatacöes arqueolbgicas mais recentes, assirn corno as analises de 
Sergio Buarque de Holanda a propeisito da "mesticagem cultural". Como ve-
remos, o Caminho Novo e urn exemplo, entre muitos, de rotas indigenas in-
corporadas a história da colonizacdo de Minas Gerais no periodo posterior as 
primeiras descobertas de ouro na referida regiao. 

Para tornar possivel urna melhor cornpreensão desse processo, utilizare-
mos o conceito de "longa duracdo", entendido aqui enquanto continuidades 
datadas 2  ou como resistencias a mudancas 3 . Vista sob essa ótica, a história dos 
caminhos mineiros deve ser considerada corno a da usurpacao de estruturas 
viarias pre-coloniais por parte de povoadores de origem europeia. Ao longo do 
Carninho Novo travou-se, portanto, urna luta entre grupos indigenas e coloni-
zadores. Embora os primeiros tenham sido dizimados ou escravizados pelos 
bandeirantes e europeus, suas rotas milenares acabaram por se impor ao colo-
nizador, dando origem a urn eixo fundamental de ligacao entre o litoral e a 
regirao aurifera. 

Vejamos em linhas gerais como isso ocorreu. 

Entre rocas e montanhas 

Dentre os documentos reunidos por Costa Matoso consta, como seria de 
esperar, relatos a respeito das rotas utilizadas pelos primeiros povoadores de 
Minas Gerais. Nesses textos os caminhos são apresentados como urn delibera-
do processo de ocupacao colonial ordenado pelas autoridades metropolitanas. 

No periodo inicial da colonizacdo mineira, os esforcos foram concentra-
dos na criacdo de caminhos que possibilitassem os fluxos de mercadorias e de 
metal precioso entre o litoral e a regiao compreendida entre Sao Joao del Rey, 
Vila Rica, Vila do Carmo, Sahara e, posteriormente, o Tejuco. 

2. Lucien Febvre sublinhou a irnportancia dessa questão, indicando exemplos surpreendentes 
de continuidade na milizacilo de rotas, tMs como os caminhos das estradas de ferro da Siria 
do século XIX, que reproduzirarn os percursos das caravanas da AntigUidade ou então as 
rotas mediterraneas que permaneceram as mesma durante mais de mil anos, FEBVRE, 
Lucien. La Terre et l'Evolution Humaine: introduction geographique a l'histoire. Nris: La Renaissance 
du Livre, 1922, p. 390. 

3. Fernand Braudel apresenta o conceito de "longa duracão" corn diversos contendos: resis-
tencia dos quadros mentais ("o universo aristotelico se mantern sem contestacão, ou quase, 
ate Galileu..."), reproducão de urna estrutura sOcio-econômica ao longo do tempo (o modo 
de producao capitalista) e continuidade no uso de rotas comerciais ou na utilizacão de ins-
trUmentos de trabalho, BRAUDEL, - Fernand, HistOria e Ciencias Sociais : a longa duracão. 
Escritos sobre a Histaria. Sao Paulo: Perspectiva, 1978, p. 51. Ver tambem as argutas observa-
ches de José Carlos Reis. Nouvelle Histoire e Tempo Histórico: a contribukao de Febore, Bloch e 
Braudel. Sao Paulo: Atica, 1994, pp. 58-60. 
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Entrando a producao de 'ouro em declinio, a fronteira econômica se ex-
pandiu outra vez e novas rotas surgiram. Ao longo da segunda metade do 
século XVIII são incorporadas ao espaco econlimico da Capitania de Minas 
Gerais, areas da Zona da Mata, compreendidas entre Abre Campo, Arrepia-
dos e Cuieté. São também incorporados, ao sul, regiOes próximas aos contra-
fortes da Serra da Mantiqueira e, a oeste, vastas areas próximas ao Rio das 
Mortes, onde, via o povoamento regular, esperava-se reprimir o contrabando 
e os quilombos 4 . 

Quando são comparadas a primeira fase do processo de povoamento 
mineiro com a segunda, saltam aos olhos os diferentes ritmos entre as mesmas. 
Enquanto os caminhos de fins do século XVII e de inicio dos Setecentos, que 
ligavam as minas ao litoral, demoraram somente seis ou sete anos para surgi-
rem, as rotas da segunda metade do século XVIII levaram décadas para ser 
incorporadas aos roteiros coloniais. Quais seriam as razifies dessa rapida multi-
plicacao de rotas na primeira fase da colonizacdo ? Para buscar uma resposta, 
apresentaremos mais alguns dados a respeito do processo de povoamento mineiro. 

A cronologia das primeiras rotas do ouro e relativamente conhecida. Inici-
almente, ou seja , la pelos idos de 1696, os colonizadores utilizaram o Caminho 
Paulista, que implicava no penoso deslocamento de setenta e quatro dias entre 
o litoral e os entdo denominados sertaes da Capitania de Sao Paulo'. Em segui-
da foi utilizado o caminho que ligava Minas a Parati e cujo trecho terrestre, 
dependendo do nUmero de paradas, podia ser feito em bem menos dias que no 
primeiro percurso. Finalmente, a partir de 1701/1702 "inaugurado" o Cami-
nho Novo, que representava uma verdadeira revolucão no tempo de viagem: o 
trecho entre o porto do Rio de Janeiro e as minas era realizado em apenas 
vinte e cinco dias. 

Como mencionamos, frente as dsperas e extenuantes rotas inicialmente 
utilizadas, o Caminho Novo aparecia aos olhos dos contemporaneos como fru-
to de um extraordinario esforco das autoridades para viabilizarem o abasteci-
mento da região aurifera. Em razdo da criacdo do novo percurso, Garcia 
Rodrigues — reconhecido pela historiografia tradicional como o autor de tal 
proeza — recebeu mais de quinze leguas de terra localizadas entre a Serra dos 
Orgaos e as vertentes do rio Paraiba do Su1 6 . 

4. SOUZA, Laura de Mello. Frontiere géographique et frontiere sociale A Minas Gerais dans 
la seconde moitie du XVIIIe siecle. MATTOSO, Kátia de Queiros et alli. ,Afaissana du Bresil 
Moderne: 1500-1808. Paris: Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 1998, p. 277. Uma 
análise detalhada desse processo de expansão da fronteira mineira e feito por Angelo Alves 
Carrara. Agricultura e Pecuária na Capitania de Minas Gerais (1674-1807). Tese de Douto-
rado, IFCS/UFRJ, 1997. 
PIMENTA, Dernerval José Pimenta. Cam nhos de Minas Gerais. Belo Horizonte: Imprensa 
Oficial, 1971, pp. 20-22. 

( i. BARBOSA, Waldernar de Almeida. História de Minas. Belo Horizonte: Ed. Comunicacao, 
1979, vol 2, p. 471. 
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Uma leitura mais atenta dos relatos de época revela, contudo, alguns 
pontos de interrogacdo. Para compreendermos em que consistem essas dUvi-
das, é preciso apresentar sucintarnente os principais trechos do referido percurso. 

Dentre os testemunhos a respeito dos caminhos mineiros Setecentistas, 
presentes no Códice Matoso, consta urn minucioso estudo empreendido por Fran-
cisco Tavares de Brito 7 . 0 seu "Itinerario Geografico corn a verdadeira descri-
cdo dos caminhos da cidade de Sao Sebastiao ate as Minas do Ouro" traz no 
titulo a arnbicao do autor: desvendar a verdade. Em outras palavras, produzir 
um relato Util ao processo de colonizacdo, pois, como afirrna Tavares de Brito, 
a geografia ensina que: todos os que tern negócios nas cidades necessitam de conheci-
mento desta ciencia por ser a que mais lhe concern e oferece a cada passe . 

Segundo o referido autor, a jornada do Rio as minas dividia-se em varias 
etapas. 0 ponto de partida era a da cidade do Rio de Janeiro, de onde parte-
se em lancha e se entra pelo rio de e em urna mare se chega ao sitio do Pilar; e daqui 
em canoa pelo rio acima se vai ao Couto. A primeira etapa fluvial encerrava-se ai, 
quando entdo recorria-se a montaria e se seguia jornada a Taquarap, ao pe da Boa 
Vista. A partir de entao as dificuldades aurnentavam, pois era necessario subir 
a serra corn bastante trabalho e do mais eminente da estrada se vi o mar, os rios e a planicie 
da terra. As elevadas altitudes atingiam, nessa regiao, proporcoes inusitadas: 
prosseguindo a jornada, fica a mao esquerda urn monte inacessivel, tao redondo e zgual que 
parece ser feito ao torno. 

Uma vez na serra, os viajantes contavam corn pontos de abastecimento, 
denorninados como "rocas", onde podiam descansar, conseguir alirnentos e 
oferecer pasto aos animais. Tais paragens eram denorninadas: rocas do Silvestre, 
as.  po, Governador, Alferes, Rocinha, Pau Grande, Cavaru, Cavaruao, Dona Maria, Dona 
Maria, Dona Maria, Dona Maria Taquaragi, Dona Maria Paraibuna. 

-Dula vez ultrapassado o primeiro trecho de rocas, havia a segunda e 
Ultima etapa fluvial, quando entao era transposto o Rio Paraibuna, para se 
adentrar em urn novo percurso repleto de paragens: ... do Aragjo, Contraste, Cati-
vo, Medeiros, :Jose de Sousa, juiz de Fora, Alcaide-Mor, Azevedo, Araujo, Goricalves, Pi-
nho, Bispo. Apos percorrer essa trilha, o viajante deparava corn a cordilheira da 
Mantiqueira, onde entao devia optar entre a rota a esquerda que ia dar na 
Vila de Sao Joao d'El Rey ou entao prosseguir rurno a Vila Rica, passando 
pelas pousadias de: José Rodrigues, joiio Rodrigues, Alberto Dias, Pa.ssagern, Ressaca, 
Carandai, Outeiro, os Dois Irmelos, Galo Cantante, Rocinha, Amaro Ribeiro, Carijes, 
Macabelo... Rodeio. 

7. 	Itinerario geografico corn a verdadeira descricao dos caminhos, estradas, rocas, sitios, povoacaes, lugares, 
rios, monks e serras que ha da cidade de Sao Sebastiao do Rio de Janeiro ate as Minas do Gum. 

Composto por Francisco Tavares de Brito. Sevilha. Ara oficina de António da Silva. MDCCXXXII 177321 
COM todas as licencas necessarias. In: FUNDAQA0 Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo 
Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, CEHC, 1999. Doc. 139, p. 898-910. 
FUNDAQAO Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Funclacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 139, p. 900. 



0 relato de Tavares de Brito indica, portanto, que, por volta da década 
de 1730, o trecho entre a cidade do Rio de Janeiro e a regiao das minas encon-
trava-se bastante povoado. 0 viajante contava corn dezenas de rocas e rocinhas 
onde podia abastecer e descansar. No entanto, tal relato, quando contraposto 
aos dados relativos a paisagern florestal e hidrografica de Minas Gerais, faz 
surgirern diavidas a respeito da razao do percurso escolhido. 

A arqueologia de urn caminho 

0 primeiro aspecto surpreendente do relato acima apresentado diz res-
peito a raridade de referencias a floresta atlantica (Mapa 1) e aos rios, ribeiraes 
e córregos, corno via de cornunicacao ou sirnplesmente como rneio de orienta-
cao (Mapa 2). Acreditarnos que a auséncia de refer'encias a floresta e a bacia 
hidrografica nao decorria de um lapso do autor, mas sim das peculiaridades do 
trajeto escolhido. 

Como virnos, são recorrentes, no relato de Tavares de Brito, as referenci-
as a percursos ingremes que irnplicavam em "bastante trabalho" para ser esca-
lados ou a montanhas tidas como inacessiveis. De fato, o Carninho Novo era 
quase todo localizado ern elevadas altitudes, o que inclusive levou a que fosse 
ele pouco utilizado ern alguns periodos: o Caminho Novo — afirma Waldernar de 
Almeida Barbosa — ...foi, a principio, muito pouco freqiientado' . Alguns viajantes do 
seculo XIX chegaram mesmo a cornentar ironicarnente que o trajeto para Minas 
Gerais feito a pé pelas floresta era vencido em bern menos tempo do que pelo 
Caminho Novo: o correio entre Rio e as Minas — observa Charles James Fox 
Bunbury — é levado por homens a pe, quefazendo carninhos mais curtos através das florestas 
e por cima das montanhas, conseguem cobrir a distfincia mais rapidamente do que cavaleiros 
podem fazer pela estrada'". 

No retorno da regiao das minas, da mesrna forma que na ida, tarnbém 
nao erarn utilizadas as estradas fluviais; fato ainda rnais surpreendente, pois os 
rios Paraibuna, Grande e Verde apresentam correntezas favoraveis a navega-
cao. Tendo em vista tal constatacdo, cabe perguntar por que forarn escolhidas 
rotas que privilegiavam as elevadas altitudes. Ora, a esse respeito , uma expli-
cacao bastante instigante foi proposta por urn grupo de arqueólogos. De acor-
do corn a pesquisa arqueologica, a ocupacdo hurnana da rota que veio a ser 
denominada como Caminho Novo ocorreu ha dez mil anos A. P. (antes do 
presente), em consequencia do desdobramento de urn eixo inicial de povoa-
rnento pré-histórico, localizado entre os Andes e a floresta arnazbnica. 
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9 . BARBOSA, Waldemar de Almeida. op. cit., p. 471. 
BUNBURY, Charles James Fox. . Viagem de um .Naturalista Inglis ao Rio de Janeiro e Minas Gerais 
(1833-1835). Belo Horizonte: Itatiaia/EDUSP, 1981, p. 41. 

10 



VEGETAcA0 NATURAL 

❑ CPATRICA 
111 CAPIPO RDPESTRE DEM:TR-DOE 
❑ CERRADO ECAUPO C ER RADO 
❑ NORMA ATIPITCA 

Mapa 1 - Localizacao do Caminho Novo em Minas Gerais 

Fontes: PIMENTA, Demerval José Pimenta. Garninhos de Minas Gerais. Belo Horizonte: 

Imprensa Oficial, 1971, pp. 20-22; http:// www.mg.gov.br/geominas/maptab.html  

Mapa 2 - Hidrografia de Minas Gerais 
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Fonte: http:// www.mg.gov.br/georninas/rnaptab.html  



Tal rota desembocou na regiao sudeste e dai para o litoral atlântico, dan-
do origem a vários pontos de ocupacao indigena: 

no Caminho .1\rovo de Garcia Rodrigues Paes, em area situada a cerca de 800 metros de 
altitude, coletamos como indicativos da existencia de uma ocupaciio pleistocenica artefatos liticos 
de tipo buril e raspador " 

Frente aos estudos que ha muito ressaltaram o uso das trilhas indigenas 
pelos povoadores europeus, os arqueOlogos acrescentaram urn dado novo que 
é de fundamental importância:.ndo somente as rotas, mas também os pontos de 

assentamento eram ocupados bern antes da chegada dos portugueses. 
Eis o que afirma Maria da Conceicao Beltrão: 

Ao lembrarrno-nos da precisa observaciro de Capistrano de Abreu acerca da reutilizaciio 
da malha vifiria por parte do colonizador europeu, percebemos que esta prfitica niio deveria 
limitar-se somente aos eixos de interiorizafiio, mas tambeni e principalmente, aos pontos de 
assentamento". 

As elevadas altitudes comuns a essas malhas viarias erarn urna forma de a 
populacao indigena se proteger frente a megafauna da época",como, por exem-
plo, os temiveis tigres-dentes-de-sabre"Ja a reutilizacdo dos antigos percursos 
em periodos em que nao havia mais essa ameaca'n, talvez resultasse do fato de 
a organizacao do espaco no mundo indigena ter uma dimensão o 
que tornava o recurso as rotas uma prescricao a ser respeitada, como ocorria 
nos movimentos migratórios tupi-guarani em busca da Terra Sem Mal. 

Ora, se admitirmos que não so a rota que ligava o Rio de Janeiro as areas 
auriferas, mas tambérn os pontos de assentamento eram indigenas, a interpre-
tacao do processo de ocupacao do Caminho Novo muda de configuracdo, tor-
nando-se uma hist6ria da identificacdo e usurpacao de urn percurso 
milenarmente utilizado por grupos humanos que ha muito haviarn povoado 
Minas Gerais. 

BELTRAO, Maria da Conceicao et alli. Arqueologia e História. Urn binômio para a siste- 
rnatizacao da transdisciplinaridacle. Anuário do Staden. Estudos Brasileiros, 1988, n. 36 , p. 208. 

12 Idem, p. 207. 
13 	época do pleistoceno, o homem habitava a mata ciliar e as cavernas localizadas 

preferencialemnte em areas onde a megafauna 05o teria acesso", Idem, p. 208. 
14 BELTRAO, Maria da Conceicao Beltrao. Pri-História do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Fo-

rense/SEEC, 1978, p. 15. 
15. "A epoca pré-histOrica irnechatamente anterior A chegada dos europeus, os grupos Tupi-

Guarani possuiarn aldearnentos nas regibes mais elevadas enquanto os acampamentos situ-
avarn-se em pontos mais baixos", BELTRAO, Maria da Conceicao et alli. op. cit., p. 208. 

16 Ja existern numerosos estuclos mostranclo que os movimentos migratorios indigenas tinham 
motivacoes religiosas. Ver a anAhse de: VAINFAS, Ronaldo. A Heresia dos Indios: catolicismo 
e rebeldia no Brasil colonial. Sao Paulo: Companhia <las Letras, 1995.pp. 46-50.. 
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Em parte, tal usurpacdo deve ter sido conseqUência da acao de bandei-
rantes em areas mineiras. Como é sabido, bern antes da descoberta do ouro 
em 1695/96, numerosas forarn as incursOes de paulistas na Zona da Mata 
corn a finalidade de escravizar grupos indigenas, inclusive os localizados próxi-
mos ao Caminho Novo, como, por eXemplo, os CorOado, Kara)* Cachiné e 

Desses escravos, enviados a Sdo Paulo, vários devem ter retornado a Mi-
nas como carregadores'' e transmitido aos povoadores as informacOes necessa-
rias para identificacdo do ancestral caminho indigena rumo ao litoral. E, nesse 
sentido, bastante sintomatico o fato do Caminho Novo ter comecado a ser 
utilizado, a partir de 1701/1702, como eixo de ligacdo entre as minas e o lito-
ral. Em outras palavras, foi necessario muito pouco tempo entre as primeiras 
descobertas de ouro e o surgimento da revolucionaria rota de abastecimento. 

E provavel que o Caminho Novo, quando comecou a ser utilizado pelos 
paulistas e portugueses, se enquadrasse nas condicoes descritas por Sergio 
Buarque de Holanda: afirma-se dos Carijós do Guaira, que chegavarn a semear em suas 
estradas certa variedade de graminea, capaz de impedir o desenvolvirnento das macegas e, 
assim, evitar qualquer obstrufae . Estudos arqueológicos poderdo confirmar essa 
hipótese 

Quanto a origem dos pontos de assentarnento dos viajantes que pelo refe-
rido caminhos passavam, pode-se perguntar: quantas rocas e rocinhas, mencio-
nadas em profusão no Itinerario de Tavares de Brito, não resultariam da 
usurpacan de areas de indigenas ? A ausência de pousadas designadas por 
"ranchos" não seria um sinal da "heranca" indigena nos pontos de abasteci-
mento ? Conforme sublinhou Sergio Buarque de Holanda, tal heranca, em 
algurnas regiOes, foi importante ate mesmo no seculo XIX: ha, ainda hoje, veredas 
indigenas de muito trfinsito, onde se deparam aqui e ali, instrumentos de cozinhar e moquear, 
canoas, chops, redes, cabafas de apanhar cigua; tudo rigorosamente previsto para as conveni-
encias de urn constante percurse . 

A própria cronologia da usurpacao do Caminho Novo pode revelar-se 
urna excelente fonte de informacao. Como é sabido, a rota que ligava Minas 
ao Rio de Janeiro demorou para se tornar transitavel. Os autores, que vêem no 

Salvador Fernandes Furtaclo de Mendonca, famoso bancleirante paulista, em 1694, percor-
reu areas prOximas ao Carninho Novo. FRANCO, Francisco de Assis Carvalho. Dicioroirio 
de Bandeirantes e Sertanistas do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia/EDUSP, 1989, p. 252. 
NIMUENDAJU, Curt. Mapa Etno-Histórico do Brasil e Regiöes Adjacentes (1944) 2• ed.. Rio de 
Janeiro: IBGE, 1987. 
Ver a excelente analise de John Monteiro. ,Aregros do Terra: indi os e bandeirantes nas origens de Sao 
Paulo. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1994. 
HOLANDA, Sergio Buarque de. Monfiies. 2.. Sao Paulo: Alfa-Omega, 1976, p. 121. Ver 
também: Gaminhos e Fronteiras. 2... Rio de Janeiro: Jose Olympio, 1975. 
Idern, ibidem. 
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21. 



Caminho Novo o resultado dos esforcos de Garcia Rodrigues , sublinham que 
ate Borda do Campo, atual Barbacena, a "construcao" do referido caminho 
demorou poucos anos. A partir da mencionada localidade, a "construcao" da 
nova rota tornou-se morosa, sendo concluida somente em 1725". 

Ora, quando analisamos a distribuicao dos grupos indigenas prôximos 
ao Caminho Novo percebemos que é justamente a partir de Borda do Campo 
(atual Barbacena) que tais grupos apresentavam maior grau de concentracdo. 
Nao e absurdo supor, portanto, que a utilizacao da referida rota teve de supe-
rar a resistencia indigena. Por isso mesmo podemos afirmar que os colonizado-
res, para conseguirem atingir o litoral, tiveram de construir primeiramente 
uma estrada de sangue, uma estrada de guerra e de dominacao das etnias que 
ha muito habitavam Minas Gerais. 

Tendo em vista esse processo de "conquista", devemos revalidar as pala-
vras de Sergio Buarque de Holanda, ressaltando que o processo de coloniza-
cao não so teve a consistencia do "couro... dobrando-se, ajustando-se, amol-
dando-se a todas as asperesas do meio 23 ", como também a rigidez do "ferro ou 
do bronze" que a tudo ameaca. e submete. 
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22' PIMENTA, op. cit. p.22. 
23' HOLANDA, Sérgio Buarque de. Monfacs op. cit. p. 20. 
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