
AGRICULTURA· E CAMINHOS-DE MINAS .. (1700 I 17·5g) 

Carlo.r Magno Guinw,.ães 
Liana Maria Reis 

O presente trabalho .ê mais ··uma etapa1 de um projeto de pesquisa que 
pretende contribuir para o resgate da .importânCia da agricultura no século XVIII 
mineiro: 

Oualquer.anális·e da .. sociedade 'mineira colonial, que não considetar;~ _ ati
vidade agro-pastoril na sua dimensão e dinâmica, por certo oarâ ·como produto 
uma. visão distorcida-da realidade históricà. 

Neste trabalho abordamos esta ·.questão .aJ parti.r. d.e dados relativos às co
marcas de Sabarã e do Serro Frio, bem como de dados referentes aos caminhos 
que ligavam Rio,~ Sâo ·Paulo-~·Goiás às 'Minas Gerais-• 

. ··Os l dados referentes . às .. ccmí'árcas e· 'aõ "'câminho I novo dos Goiazes" são 
provenientes 'em sua quas.e tótálidade 'de-ciutás de·sesmá·r-ias2: Paiâ os caminhos 
de' Rio e São Pau1lo os dados são provenientes de Antonil e~Tavares de . .Bdto3, 
que·descràveni ·os 'irlesmos traietos ·com.'um espac'o de'vinte anos: 1111 e 1732 
respectivamente. 

Na· bibliografia corrente hã uma ' tendência em se reconhecer Ç~ :ocupaçao 
da Capitania como tendo sido um rush ocorrido num determinado perfodo/ mas 
não hã uma preocupação em aprofundar a aoãlise deste processo. Este aprofun· 
damento exige que se faça ·um estudo, considerando as especificidades de cada 
região da Capitania, seus momentos de maior ou menor ritmo de ocupação; e os 
vincules que se estabelecem entre elas. 

Se o ouro foi o fator da rãpida ocupação das Minas., também é verdade 
que muitos indivfduos, mesmo nos anos iniciais, se dedicaram a outras atlvida· 
des econômicas. 

(1) Ver Guimarães, C. M. e Reis, L M .. '.'Agrjcultura e Escravldáo.em M;nas Gerais•• in Revista 
do Departamento de Hist.ôria, fafich-UFMG, nC? .2, Belo Horizonte, 1986. 

f2) São 1.247 ·cartas de sesmarias !concedidas .para .a.s -Minas, abrangendo o perfodà de 
1700 a 1750. · De~tas, 167 apr~sentam problemas quanto à .precisão do local e data de 
ocupação ~a ter~~~ 

(3) Antonil, Cultura e OpulêncJa do B:rasil •. , 
Tavares de Brito, itinerário GeogrtHico com a .• ·. 
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Segundo Francisco Vidal Luna, 

••embora a mineração representasse o objetivo básico .a explicar o 
rápido povoamento, uma significativa parcela da população ali 
estabelecida veio a dedicar-se a outras atividades econômícas."4 

A necessidade de se resgatar a importância da agricultura pode ser perce
bida também em Boxe r. para· quem 

ucalculava-se, com razoável graü ·de possibilidade, em 1709, que 
havia umas trinta mil pessoas ocupadas em attvidades minera~ 
doras, agrrcolas e-comerciais, em Minas Gerafs".5 

O movimento de expansão da atividade agrfcol'a, expresso nó movimento 
de ocupaÇão· da terra,· pode ser reconstituído através ~ da análise· de cartas de 
sesmarias. 6 A organização e análise dos dados extraidos das cartas permitiu-no~ 
perceber que cada região da Capitania 7 apresenta um comportamento diferente 
pois, diferentes sfto suas configurações ffsicas e as atividades a que se dedicam. 
Afêm disto permitiram identificar alguns aspectos relativos à mão de obra em-
pregada nestas atividades. · 

Cada uma das áreas escolhidas apresenta especificidades ,que justificam 
sua escolha. A comarca do Serro Frio. ao abarcar a Demarcação Diamantina ad
g~iria um carât,er especial em termos de · legislação. • popu I ação e atividade; o 
"caminho novo dos «;;oiazes" foi importante via de circulação entre duas ãreas 
minerais; a comarca do Rio das Velhas ê uma das áreas onde se pode perceber 
mais n itida,mente a existência de um a divisão regional do trabalho,· na medida 
em que ne'la se desenvolve, tanto a agricultura e a· mineração, quanto a ~cüã" 
ria. e Finalmente, os caminhos de São Paulo e ·Rio para as Minas são· os.primeiros 
e principais fluxos,· tanto de entrada quanto de safda da .Capitania; 

·Nossa exposição seguirá a seguinte ordem: inicialmente veremos a ques-
tão dos caminhos do Aio e de.São Paulo, a ·segÚir a comarca do· S~erro· Frio e IÓ-~ 

· go após a do flio das Velhas e_,.fina·f,me':'te _.o 'c'caminho novo.dos Goiazes·~. 

Os quadros que se seguem foram montados com informações extraídas de 
Aritonil é Tavàres de Brito.J· NeiÉis tora'rli lançados o.s··nonies das paragens de 
acordo cor:n o autor e, eventualmente alguma infor~ação referànt~e ao tema por 
nós tratado. · 

(4) Mlnas Gerais: Escravos e Senhores, p~g. 18. 
(5) Idade de Ouro do Brasil, p~g. 59-6Q. 
(6) Estâs. canas se encontram na' Secçêo Colonial do Arquivo Póblico "Mi,naíro, tendo sido 

·parcialmente publicadas em sua revista. Esta revista serã .Jdeotlflcada nas notas de ro-
dap4 por RAPM, ,: . ' ., ~ • . · ,,,. t''. · . ·• ·. · . , ,!, 

.(7) ·Regl~es cuj,os limites coincidem com a divis:lo administrativa da Càphania. AM 1720 
.:· existiam ppenas três comai'Càs! a do Rio das Mortes; a de Ouro Preto e a do Rio das 

Velhas. Neste ano a comarca do Rio das Velha~ foi dividida com .a crlaç~o da comarca 
do Serro f=rio, finalmente em 1815 foi criada a comarca do Paracstu. · •. A • 

l8~ Francisco Vidal luna, op. clt. pág. 18. !' ' ,,.. ,,; 
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--------------------------------------------, 
Cwo1nho do B1o de Jana1ro para .as MinRs Gera.ts s~gun~: 
i- i 

Antogtl(l7U) - Tavaros dct ·]Jr 1 t_!)·( 1732) 
,. .,.~~........ ~"=--'..P • ., .. .... .,. . .... 

Rio de Janeiro ••••• · ... ....... ...... • •••• Rio ·de Janeiro 

(p/terra) ,/ •· ·· ·. ·_. ~ -~- • · -(p/ mar) ( --~·r :!'4 1.d.. ' ·· t 
- t . .• 

Jrajá ~ NiS.Pilar ••••••• : ..• Pilar 
Engenho To~!i , Corr~_a , l " 

Porto do No,~r-~~~~. 1 ~ 
Sitio do Couto •••••••• ~·····~······•Couto "' r .. • .. · • · • • · ..... .. . ,: " 1_, .... . 

(&-s:"' ·· ~) ·· t~· .. . ..;.":.. . • 
Pousos J'rlos ..... . ..... 

Roça do Càp. Marcos d~ Costa 
- ;t •• • .s - i:.J j...,o , • •. - ~l. .:.: . .;.., . ,.. . ..~ ... ~ . --· ~ -..-.r. ·- · - "' .. 

1
Ta.qu.arassu 
Boa Vista 

Roça do Silvestre. 
Roça do Bispo •u · 

Roça do Governador 

-Ci . . .... n... • .... ~ j .. ,, . ,. .... ..., 'i ... . . , t .. ' ··-

Rosa o Alferes ............... . , .Roça do Alteres, 
I 

f 'Ross1Dha 
.. . ' . l,i •.• ~ .. 

~ .... . b Pau G-~~ndei~?.ç.~~: ·:#·~· :i":. 0,;. -~ -~ I ; ~u : Grarwle 
Morro Cabaru. •••••••••••• ,. • • • • .Cabaru. 

Rio fara1bà··· - · y
1 • Cavaruassun 

• rif ,. ' 
Gar e ia Ro!!rl&l.les ' ·· · n. Mar ia 1/1,.1. ' • I ~1 
(roça e venda) :. ~ ~ D.Mar1a 

' ~ .. , _ 
' D.Haria 

- ~ .. t- !·<I -• I .. ... ...... ... . ) 

: D. Maria Tac:urussá • · ~tt 

'D.Maria Paraibuna 
Rio Paralbuna ••••••••. ~ ~!:. ~·.;. ;Rio .P 8 ra1buna 
~roça, v~~a e ra.n~bos, . (Regia tro) .-. ,, 

.,. par·a 1 ~assage1·ros} · ~ : ... ;Ross1Dha do 'AraúJo 
· ·~ • .!' •• •• ~. 

Roça do Contraste Simão Pereira ••• ~Contraste 

Roça Màtias ·Barbosa :cativo 
Roça Azitoruo. 4é l.rauJo : · Medeiros · J .. 

. . 
Roça. do cap.· Jo·sé de Souza ••.•• ;.rosé de SollZa ' . ' t · ' ~ 1, ~ • • :·Juiz-de-f"'?ra . 

Roça do Al ,caide-~nor To11; ~co.rrea; •• Alea1·<1e-mor 

i " Roça nova~ do Azevedo Antonio Moreira 
.Roça do J\.1.1z da Utândega Manoel·· corre1a.Manoel~Corre1a 

-t 
Azevedo 

Manoel de -Ár~uJo(2roças") .Araujo 

continaa ... 
._--------------------------------------~--------- --· ------~ 
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continuação 

Caminho do Rio de Janeiro para as Minas G"rai4 seg~o~ 

· Ant:n11(1111) · - - . ~~vgus dÔ Brttg U732) 

Manoel de Ai-àlljo(Z roças) (~~· ~ •• ~ ....... --.Ar-atijo "' _ : J\ ?· 

Gonçalves 
Gonçalvea · • 

J , :: • . :.; ( 

Plnho ' 

B1sp~(2 roças): ••••••.• ~ .•••• B1sp(! · · 

l Mant~q~e1ra(serra) 
Ross1nha 

. I 
Roça do Cel Domingos Bodr1g~e• 

ronseca (Borda do Cam,ao) 
da .Coronel(Borda do Campo) 

L 
Roça de Ãlberto Dias ••• 

lleg~stró . . I 
Joae~Barroso 
Joao Rodrigues s.Joaol 

• .Ube;tC) Dias ~ d:el!Rei 

!' Passac~m 
~oça de Manoel Araqjo/ Reasaca •••• Ressaca ,) 

~ ! . / ~ ·: Carandai 
Poota do Korro(lavJ'u) oate1ro 
Arraial B1o das Morte~ Dois Ir . .maos 

• ;. 
1 ~ Ga1ó Cantante· 

Roça Joao Ba~ista Ross1nha 
Boça de Joao da Silva Costa 'Amaro .R1be1ro ::· !' . C a~ 1·JÓs .:- . 

. , ~ Hacabello 

Roça das ConcoDhas/Itat1ala • .ltat1a1a 

' Campo do Ouro Preto 

(~ 

-Cacboe1ra 
Grava to 
cur!al~rrês CrUzes 

&rraial do~w-o Preto~ 
R.apoSo$ Tripui 

Vila ·aéal: Vila Hiea 

.Rio das Velh•j· 

----------------------
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• 
Caminho de S:lo Paulo para as Minas Gerais s~gundo; 

. . - ! 

. , • f • I 

Taxarczs dtt Br 1tQ (17.3l:) 

, " Guaratlngueta •••••••··~4J•• C)a.ar8 tin,ueta 
Roçâ·~ • 4e • .a:nto Rodrigues llio Pa.ra1ba , 

. ~ \ Sitio 4o Aipacore 
P.assa V1nte/M.ant1que1ra .......... Passa V1ote/Mant1que1ra . . 

Passll Trinta' ••••••••• ••• ·•• Passa Trinta 
P1nhe1rlnho ••••••••••••••• Pinhe1r1nho 
B1o Verde •••••··•••••••••• Rio Ver4e 

•. •. 

Boa Vista 

cáxambÚ 
Uba{ 

••••••••••••••••• 

Pousos ..Altos 

Boa Vista 

CaxamblÍ ••••••••••••••••• 

.f 
IngaÍ (ro~as} •••••••••••• 

Rio Grande (roças, peixe) ••••••••• 
f 

"' ..1-' 

. 
Da e pendi 

~ Pedro Paulo 

Ingaf 

Fravltu.a .. 
:carrancas 
Rio Gr.onde 

Tojuca 

\ 

Rio das: Mortes Pequeno 

R1.o das Hortos ••• _ ••• _ •. • São Jéão del Rei 
(estalagem -:zdneração) ~ .. l C•m1nljQ'fun9. ~a N<>vo 

Serra da I~a Rio das Mortes. 

/ 

~ (.alfândega-canoa) 

ou.ro Preto 
""' C ar ll.lll1 ai ••••••••• 

Rio das 

Velhat 
Camapoã •••••••••• ... . 
·Carijos 

\ 
Ha.cabello ., ....... .. 

Carandahi 

Alago a 
Dourada 

c . -a..napoa 
Redo.ll4o · 

Con&oD:}las 

Macabello 
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Se pe~armos o caminho que parte do Rio de 'Janeiro para as Minas, é fácil 
pereeber que su~ existência se expressa na ocorrência de roças em todos os lu-· 
gares onde se faz necessãrio uma pousada. Isto ê mais claro em Antonil mas. 
embora Tavares de Brito não especifique as atividades que se desenvolvem nas 
paragens, é pouco provável que alguma delas não tivesse uma produção agrr· 
cola e pastoril. O movimento de· passageiros nestes caminhos era intenso, o que 
criava um . mercado para produtos agro·pastoris. Antonil por duas vezes sere
fere ào ~ato~ pescrevend~ 8 passagem do Rio Paralba, o autor diz que 

uda ·parte de aquêm, ' êstá úina venda de Garcia Rodrigues' e há 
bastantes ranchos para os pássagelros: e da parte dalém, está a 
casa do dito Gáréia Rodri,gué·s. com largufsslmas roçarias. ••9 

Em seguida, ao referir-se ao Porto do Rio Parait>una, ele diz que e~te á um 
local uonde hA roçaria e venda imp.ortante e ranchos par~ os pa5sàgeiros·de uma 
e outra pa.rte." 1 o · . . · . ·· · · · · 

Ainda· ê AntonU 'que ao finalizar sua descrlçlo do cammho do Rio de Ja· 
neiro, afirma que ~·do campo do Oúro Preto ao rio das .Ve,has sao cinco jorna
das, PQUSando sempre em Inças. · 

~ iinportante que. se perceba o auplo caráter que tem o caminho: por um 
lado para quem dele se utifiza., e por outr·o· para os s'esmelros que exploram suas 
~~L . 

,A mera existência ffsica <Je caminhos nAo garante 8 cl'rculaçAo de pessoas. 
Era micessArio que neles existissem locâis càpazes de fornecer aos viandantes, 
um lugar onde fosse possfvel o abastecimento, o descanso e a troca de animais. 
Ademais estavam só jeitos, esses viajantes, a constantes ataques de quilombolas, 
fndiós e malfeitores. A ocupação destes ·caminhós garante por um lado, ·a sub· 
sistência dos viajantes, e por out~o· 1ado· a ·seguiánça da c'irculaÇão. 

Como f,oi dito, nó que se réfere ao sesmeiro que ocupa as terr~s ao longo . . . . . . .... - . .... . ... .. . .. - . 
do caminho,· a circulação que a1 se processa oferece a ele uma possibilidade de 
renda através da prestaçãO de serviços/ bem c'omo do escoame~to 'da ·sua pro· 
duçAo agro-pastoril. 

~ importante perceber :ainda que a descriçãó do caminho feita por Tavares 
de Brito, mostra u-m expre.ssivó-aumento do ·número de paragens~ O significado 
deste aumento é amplo e profundo: aumento do nlimero de rô"Ças·:·auniento 'CJo 
volume da produção e do comércio, ·aumento da populaÇão fixa ·a da'cireulante, 
aumento das ativídadês fiscais, etc. 

Pelo caminho do Rio' de Janeiro ê possrvel detectar. ainda en:~ Tavares de 
Brito, um .processo de ocupação . e apropriação da' terra . no qual \e destacam 
elementos do âlto clero, militares, nobres, administradores. 

Infelizmente~ ao fazerem as descrições dos 'ca:minhos, Antonil e Tavares de 
Brito não são muito precisos quanto à identificação dos proprietêrios das para
gens, mas merecem ser citadas pelo menos as çartas de Giucia Rodrigues e de 
Domingos RodrigueS da -Fonseca por nós localizadas. 

Do Guarda-mor Geral das Minas,. Garcia Roàrigues Paes, foram tocaliza
das três cartas de sesmarias datadas de 07 de novembro de 1722,06 de junhó de 
1727 e 26 de junho de 1727. 

A primeit:a destas cartas, datada. de 1722 diz que ele era 

"assistente .na sua fazenda do Paraiba, que ele se achava com 
grande famflia e bastante número de escravos, de· que necessitava 

(9) Antonil, op. clt. pág. 185. Os grifos sio nossos;. 
(10) Idem. Ibidem, pág. 185. 
(11) Idem, ibldern. p~g . 186.. 
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para fabricar mantimentos para seu sustento e dos passageiros que 
vão e vem destas Minas. e porque a concorréncia destes se ia au
mentando cada vez mais, se experimentava alguma falta de carnes 
por cuja causa queria o sup'licante fabricar currais de gados em 

. algumas .vArzeas e terras capazes disto, que ele descobriu na 
margem do dito Rio Paraiba".12 

Deste documento nos ficam pelo 1 menos duas informaçãos importantes. 
Por um lado a existência de unidades 1 produtivas escravistas voltadas: pára ·a 

.agro-pecuária e prestação de serviç~s {com~ o d~ estalagem). Por outro lado. se 
acreditamos na informação, o documento capta um. aumento . da circulação de 
passageiros, gerando uma es~as~~z -de ·ca~~~- o~r.o fato de o suplicante estar pe
dindo mais terras para ''fabricar currais de gados'. 
;'I!~ Vejamos a segunda carta · de: Garcia Rodrigues, data de 06 de junho de 
1727. Segundo eSta carta, o ·suplicante havia obtido por mercê real'üma 

"data de terras com a natureza d~ sesmaria que compreendesse o 
mesmo mlniero de léguas (orno' se houvessem de dar repa~idas 
a quatro pessoas ria fo.rma das· suas reals ordens, alêm de doze 
datas para ·seus filho!$, tudo no .caminho que abriu para estãs Mt
nas que conforme a resoJução daqúele tempo, era de três léguas 

~cada uma, e pÔrque 'por vários embaraços e dependênciás que 
intervieram se lhe não signalaram as ditas sesmarias ou· datas, 
menos a- de sua filha que casou com o âlcéide-mor Thomé Correa 
Vasques"13 

O alcãide .. mor citado pela carta como genro de Garcia Rodrigues ê ! o 
m~~f!'IO qÜe dâ o · nomé à paragem localizada entre as roças do cap. Jo.sê de 
Souza ·e do· Juiz da Alfândega Manoel Correi~, ta.nto em .Antonil quahto em Ta-
,ya~e~ ,d~ ~rito. Mas.~st~ documento perf!1ite outras conc.lusões; como por exem
plo, a concer:"traçlio ,da . propried~de da terr~ co111 base na quantidade de filhos. 
Este ê o argumento usado por Garci~ Roçlrigues para pedir quatro sesmarias em 
nome de seus filhos. . 

1 Esta carta deixa evidente a~inda a dL!pl~ atividê!de exercida por uma mesma 
unidade produtiva. Em nome .. dós filhps Garcia Rodrigues pede não só sesmaria.s 
mas também "do.ze da:tás'~ miri.erais.·. · ' 

Finalmente," a terceira .. êarta concedida a G~ncia Rodrigues,· datada de 26.de 
junho de 1727, ·concede ·a ele-a propriedade de "'uma l~gua de terras· que possui 
n~ B<?r~a do Campo". Esta carta faz a.i1nda refer~ncia· às várias sesmarias conce-
didas , 1 fith - · M-para e e e seus 1 os; no cammho novo destas mas em remu-

neração do grande traba.lho.que teve na atiertr.irà .. do dito 'caminhó, 
de grànde utilidade que disto :~ segu,e e ao serviço ' de S. Ma
gestade''14 

· A carta concedida ao coronel D.omingos Rod:rigves da Fonseca. no dia 11 
de abril de 1713 ê assinada pelo governadof Antonio de Albuquerque Coelho de 
Càrvalho e justifici o pedido por se achar o suplicante . 

- -----

"possuindo umas terras e sftio na Borda do Campo e caminho no
vo desta cidade para as Minas hâ muitos anos· como me' constou . 
de uma_ sesma~ia qu~ lhe passou o meu antecessor D. Fernando 
Martins Mascarenhas de Lencast~ro"15 .. · - . ' . 

(12} C.6dtçe 21 da Secçao Colonial do Arquivo Público Mineiro pág_ 158 e verso. 
(13) AAPM, ano JX, 1904- p4g. 426 a 428. 
[14) AAPM, ano IX, 1904- pág. 428 a 430. 
(15) RAPM, ano 111. 1898 • pág. 32 a 33. 
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Este é mais um caso onde o sesmeiro jâ possui uma sesmaria e está pe
dindo outra para ampliação da propriedade·. 

Vejamos a1gora o caminho que vai de São Paulo para as Mina·s. VArias ob
servações de Anto:nil merecem ser citadas. Referindo-se à paragem denom inada 
Pinheirinho 16 diz este autor que 

... aqui hA roças de milho, abóboras re feíj§o-, que sAo lavouras feitas 
pelos descobridores das minas e por outros que por ar querem vol
tar: • • • dos Pi:nheirinhos se vai à estalagem do Rio Verde, em oito 
dias, pouco mais ou menos atê o jantar, e esta estalagem tem 
muita.s roças e vendas de cousas comestlveiS,. sem Ih~ faftat o ff? 
galo d'e doces"11. 

Finaliza.ndo sua descrição do caminho de SAo :PauiQ, Antonit se refere ê 
.bifurcaçlo do caminho na serra _de ~tatiaia · 

''e desta serra tambêm começam as roçaries de milho e felj§o a per· 
der· de vista, donde se pr()vêem os que assistem 9 lavram nas MJ. 
nas•18 . 

Outro aspecto importante a se considerar é o ritmo mais· lento de ocupa
ção do caminho1 de São Paulo para as Minas. Se com~rarmos os dois ceminhos 
de São Pauló e Rio nos dois autores, ê possfvélafirmar que a ocupaçlo do cami· 
nho do Rio de Janeiro ~ muito mais rApida q'ue a ocupação do caminho de São 
Paulo .. O aparecimento de novas paragens nAo se faz com a mesma velocidade 
no caminh.o de Sio Pat;.~ lo. A expl!içação para esta diferença de ritmos 'se estriba 
na própria diferença de volume comercial e de passageiros entre as Minas de um 
lado, e São Paulo e 'Rio de Janeir·o do :outro. 

O oomêrcio com as Minas Gerais se faz muito mais iíntenso a pat:tir do Rio 
de Janeiro que de SAo Paulo. Inclusive ê do :Rio que partêm para ·as Minas as le .. _ 
vas de escravos que serão largamente utilizados na Capitania, tanto :11a .minera
ção quanto na agricultura e pecuãria. 

Passemos As comarcas. 
O quadro que se segue exp:ressa a quantidade de cartas de semarias con· 

cedidas anualmente para eada uma das ãreas em questão. Através d~ variação 
quantitativa anua~ podemos perc~ber os momentos em que a ocupaçAo se faz 
mais ou. me·nos rapida~ente. ·· · · 

U6) Tam bém citada por Tavar&s de Brito. 
(17J Antonll, op. elt. pág. 162· 183. 
(18) Idem pág. 183. 
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ANO COMARCA DO COMARCA DO CAMINHO NOVO 
SERRO FRI:O SABARÁ DOS GOIAZES . 

'' 1700 , 3 -
1701 3 - . ,lr1 .. -
1702 . 'llh.;. ... tl"' - . . I ... -
1703 8 1 -. I 

1704 - .. 1 -
1705 

. ' ' ' 2 ' 
.. . - -

1706 .. ' 3 . 
1707 

-~:,. • 3 - ~ -
1708 1 1 . 
1709 : p 

.. 
:. t . ' 2 .... ( 

•'' "'C - ~ 
.. - 1! , 

1710 - .-t 3: lt.".J .. . 
\ ' ,. ~ ... "l·I:•..Vff 

1711 3 . 38 . , + 'C .: 1712 . - -. 
1713 ':' 3 -
1714 .. 3 -

' 1115 - ' 3 - . 
1716 - .. 2 .. .. 

. -
~~ . : 1717 1 ,, . . 1 -

1718 ! 2 ' 5 -
('1 1719 .2 

. . 
4 - I , .. 

1120 - 6 -
1721 -· 4 - . . .. : . 'I 

1722 1 3 
' 

t &, ·-.. .... . ~ 

1723 - 7 I . ~ 
• 

1124 - 2 
1125 1 I s .:,i 1J11 ;w. .,J0 (: • "" ': . - -

-- . -

1726 .. . - 1· - .• ~ .. '::1111 
1727 3 3 " .. 

:I 
: , lf>'" .. 

1728 ·- 6 - ' : 1729 .. , . 1 4 ' .. . . I. ·~ ' 1730 .. I ,; r.. 2 . - .. 

1731 ' 
. .. .. 3,; . .. --····· . . ..... . . . . -2 . ·- . . -

1732 
!I ... :1 :·. .. .• . -

1733 1 6 .. 
1734 , 4 -
1735 1 4 -
1736 . 6 -
1737 1 5 38 
1738 1 15 4 
1139 76 7 -
1740 33 16 -
1741 4 13 -
1742 - 12 -
1743 4 14 . 
1744 16 15 -
1745 6 57 -
1746 4 6 -
1747 2 19 -
1748 1 

I 
7 -

1749 2 1 -
1150 - 10 - I 

TOTAL 172 343 42 
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Tomemos inicialmente o caso da Cõmarca do Serro Frio. Para esta área 
nosso levantamento forneceu um total de 172 sesmarias no perfodo estudado. A 
distribuição destas sesmarias ao longo do perfodo perm·ite distinguir de forma 
clara dois momen~os distintos. Um que vai de 1700 a 1738 onde a rnêd.ia de car· 
tas por ano não chega a 1, e um momento posterior que apresenta uma grande 
concentraçlio nos anos de 1739 e 40 nos quais a média anual chega a 54 cartas. 

· O caráter especial ~a ,Demarcação explica tal crescimento na média anual 
de concessõ~s, Antes de mais nada, 1739 .foi Q ano em que foram estabelecidos 
os novos limites ~ara a Oemarcaç~o~ na medida em que novos descobertos fei
tos fora da Are·~ antiga exigiram# para efei1o de me{h~r cont o te, a ampliaç.ão dos 
Umi.tes. · 

.) Estando ~- OernarcaçãQ submetida a uma· legislaç~o especial, a ampliação 
de sevs limites .P.róvoca dois fatos: por. um la.~o 9s indivtd.uos que jê .ocupqm 
lree~s pédirão as cartas para lega1izarerry suas pq!ises, e· por outro a ~mpliaçlo 
dos limites abre possibilid~des para que novas áreas sejam ocupadas por novos 
sesmei ros. ' · · · · · 

Das l09 cartas. concedidas para os anos de 1739 e 40, apenas 7 não f~ram 
par~~ O:_marcaçã_o Diamantina. Deste total de çartas (109),· apen~s · 2 sê refe_rem 
à utrhzaçao de mao·de .. obra escrava. ~ pouco provãvel.qve este dado reflita e 
realiqaçte., ~ poss1ve'l . que . .a : decretação , do 12 Contrato dos : 01amantes ·neste 
mesmo ano de 1739, e a decorrente limitaçlo do mlmero de escravos a 600, te .. 
nt)a contr.ibuido pa·ra que os proprietários não acusassem sua1 existência ao pe
direm as c~rt.as • . 

A;nda dentro deste grupo de cartas concedidas para este biênio (1739/40), 
merece destaque o fato de 18,4% d,estas propriedades desenvolverem a pecuá
ria, e 20% delas terem engenhos. Como exempiQs, citamos a <:arta de Qomingo~ 
Gon~1v,es, datada de 26 de agosto de 1739 

"que, ele possuía uma roça sita no dist,rito de São Gonçalo e junto 
a ela umas capoeiras qu~, ~C?~Y.~ ~r tft~l~. qe c~mpr_a a Antonio 
Roiz de Faria que parte com o camPCJ que -tem fechado para 
pastos ao seu gado; .•• ". 19 

A carta concedida a Antonio ·Arvés · Padilha eni 07 de junho de 1739 diz ser 
ele morador· no Rio do Peixe; a· estài 11beneficiandô oo'rri"Q"uãi-ênta escravos• sua 
pr()pfiedà-de,· na'"q'ual tinlià" •engénho dii'moer cana-20 • . 

Finalmente, a éarta concedi dá a Jacinto. Fernandes de~ Pagas e Antonio 
Pestana, 

"~oradores na Comarca do Serro do Frio que eres possu1am umt~ 
carta digo uma roça com seu engenho .de cana, e pi/6es ·sitá--·nô 
distrito lnhaf dentro da nova DemarcsÇ~o dOs Diamantes-. 21 

• • • 4. • -. 

Pelo quadro percebemos um sigoificativo decréscimo a partir de 1741 até 
1750, o que não quer dizer uma inversão no crescimento, mas apenas uma dimi
nuição do r:itmo ,em que novas cartas são concedidas. 

Passemos à Comarca do Rio das Velhas, para a qual temos 343 cartas con
cedidas para a primeira metade do sécul.o. 

A análise do quac,fro nos permite sua divisão em vãrios mómentos: o pri
meiro que vai de 1700 á 1710,'e que ·a~resenta uma mêdia de 2 cartas por ano; 

. 
(19:) ftAPM- Ano VI, 1901 pAg. 667/668. Todos os gritos que se seguem sto oossos. 
{20:) 'RAPM- Ano VI, 1901 pág:. 2271228. 
{21} RAPM - Ano VI,. 1901 pag'. 7181719 • . A ç~rte é datada de 1139. 
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separando este momento do seguinte temos o ano de 1711, no qual foram con
Cedidas 38 cartas. o outro momento 'vai de 1712 a 1737, e apresenta umá média 
de pouco mais de 3 cartas: anualmente. Fina1lmente o último momento vai de 
1738 a 1750 com uma mêdi:a de 14 cartas anua-is, e uma maior concentração no 
ano de 1745 com 57 cartas. -

· Na ·realidade, o momento que vai de 1700 ã ·1710 e o seguinte, que vai de 
1712 a 1737, apresentam pequena diferença ~uanto ao ritmo em QlJe as"'cartas 
são concedidas. Destaca-se neste ca-so, o ano de 1711 que se explica pela organi.: 
zação administrativa da Capitania em 1710, que vai abrir a possibilidade para 
que todos os índivrduos que estejam ocupando terras, legali.zem ~ rías obtendo 
ca1rtas de sesmarias. Daf o grande volume deste ano de 1711. 

Se considerarmos toda a· primeira "metade do século, ê fáci1 perceber Que 
temos uma tendência, razoavelmente regulla1r, de- crescimento até ·o ·ano ·de ·1745 
quando se manifesta a maior concentração de· cartás. - · 

Esta tendência ao longo do perlodo 1reflete o próprio desenvolvimento da 
Capitania. ~ um r.eflexo do aumento da população ampliando ,o mercado con:
sumidor, o que possibilita uma expansão da atividade agro-pastoril. 

A agro-pecuária foi desenvolvida desde O· in(cio do processo de coloniz"a: 
ção, embora se compararmos a produção de ouro com a concessão de sesma~ 
ri'as perceberemos que os máximos em um e outro. acontecem em momentos' 
diferentes. 

O ponto alto das cartas pode ser considerado como uma decorrência · da 
crise do ouro. que se prenuncia com a queda de mais de 4% da produção minei .! 
ra, que ·passa de ·10.637 kg no quinqüênio 1735·39; para 10.047 no quinqüênio 
seguinte.22 Temos no caso, a ·agricultura enquànto atividade alternativa para·a 
crise da atividade mineradora. A concent1ração de 1745 se explica em. parte~ · pela 
descoberta das minas de Paracatu erri ·1744 e á. ocupaÇão ~desta áieâ1 .e suas.vizi: 
n~anças. Muitas das ca1rtas concedidas em 1745 foram para o, sertão do São 
Francisco. 

De acordo com Francisco Vldal üma. 

''a ãrea ao norte das Minas também sentiu o efeito dinâmico da 
. mineração; logo o caminho do São Francisco tornou-se .uma im
portánte. via de abasteCimento das- Gerais - e de -descaminho do 
o'u'ro~ ~. Estabeleceü-se·. inclusive, . ao ·longo I deste camin ti'ô, . im
portante zona criatóri,a;·voltada essencialmente para .. o · forneci~ 
manto às'minas".23 ·-

Das 343 cartas concedidas para a Comar.ca, 150 se referem à atividade 
eriàtória. 

Merecem destaque a~guns exemplos. 
A carta ·datada de 13 de.maio de 1745, concedida ao Alferes Victoriano da 

Rocha de Oliveira~· diz que ele .~'era senhor e possuidor de uma fazenda de gado 
vacum e cavalar,·chamada a Cana Braba no sertão ••. ".14. 

Foi concedida carta ·de sesmaria a Manoel Soares de Souza em 21 de-abril 
de 1-745, dizendo 

~·que ele tinha povoado uma fazenda de gado. vacum e cavalar, sita 
no cipó ·abaixo .em a ·paragem do sertão .. ~: - ~~tendo-lhe . logo 

(221 Virgllio Noya Pinto. O Ouro Brasiteiro e o Com~rcio Anglo-Português. op. cit., pág. 
114. . 

(231 Op. cit. pág. 16. 
(241 RAPM, Ano X. 1905, pág, 281/282. 
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dentro cento e tantas cabeças de gado de criar, e outras tantas, de 
cavalar, faúmdo curraes, casas e Rossas, e estradas para benefi
cio do dito gado; e barreiros, e o mais necessárió para utilidade 
d - f . d "25 a mesma azen a. . . . . 

Das 343 cartas concedidas, 112 fazem referência à utltização de mão-de-
obra escravat o que equivale a 36,2%. . 

. Embora possamos perceber nitidar:nente a especialização do trabalho por 
regiões :._ cõmo . ê o caso da Comarca do Rio das Ve,Jhas onde o sertão do São 
Francisco se liga m:ais a agropecuãria, enquanto o sul da Comarca se notabiliza 
pera produção mineral- a atividade agro-pastoril tem peso também na ãrea em 
que m_ais se desenvolve a mineração. Tanto isto ê verdade, que no ano de 1745, 
muitas das cartas af concedidas o foram para a região de Santa 'Bârb~ra e Vila 
Nova da Rainha. · 

Com relação ao Caminho:.Novo dos Goiazes, alguns esclarecrmentos sao 
necessârios. Tendo sido descoberto o ouro em Goiás por volta de 1725, a Coroa 
tentou de vârí,as formas e durante anos, fa"zer com que a nova área mineral ficas· 
se isolada do resto da Capitania para evitar os descaminhos do ouro. 

Segundo Naya Pinto, em 1732 o Conde Sarzeda em carta a El Rey 

"declarando-se . impotente para deter o desvio do ouro, solicita 
qúe sejam enviadas, pela Coroa, instruções ao vice .. rei do Brasil e 
aos goverl)adores, com ordens para que fossem fechadas todas 
as estradas para as minas de Goiês"26. 

Apesar de todas as medidas da Coroa, que incluíram atê mesmo a tentati
va de fechamento de todos os· caminhos que iam para as Minas de Goiás em 
1733, o insucesso das medidas foi reconhecido pela administração quando em 
1735, foi autorizada a abertura de um novo caminho para os Goiazes. A abertura 
do dito caminho e seu controle pelas autoridades seria a partir de entf!io, o me
canismo através do qual se tentaria por um fim aos descaminhos do ouro. 

. Um ultimo fato integra o contexto no qual ocorre o fluxo de catas de ses
marias para as terras que circundam o Caminho Novo do~ Goiazes. É a .procla
mação em 1736 do Bando que," segundo a carta de sesmaria concedida a Mathias 
Rodrigues. · 

"proibia o tomar-se ilosse -de mato·s realengos sem sesmanas e 
que re:presentando o assim o Governador interino em Agosto de 
1736 foi servido ·ordenar •. :#27. 

Nosso levantamento mostra tJm conjunto de 38 canas concedidas no ano 
de 1737 pará o "Caminho, Novo dos Goiazes"~ Se uma parte destes .sesmeiros 
está ocupando a terra neste momento, outra1 parte jã a explora desde antes. 

No primeiro caso temos a obediência~ ao Bando de 1736, e no segundo a 
legalização de terras ocupadas antes dele, na medida em que esta legalização 
expressava a propriedade da terra. 

O fluxo de canas de sesmarias para as terras circundantes do caminho ex,. 
pressa na realidade sua importância no contexto da sociedade coloniaf, tanto 
mineira quanto goiana. Essa importância se reflet,e nos interesses tahto da Co
roa, quanto dos colonos. Para a Coroa, na medida em que possibilita uma maior 
fiscalização, e para os colonos. na medida em que oferece maior seg:ura:nça para 
circulação de pessoas e produtos. 

(25) RAPM, Ano X, 1905, pdg·. 267/26S. 
(26) Vl:rgfllo Noya Pinto, op. clt., pá,g. 98. 
"27) RAPM • Ano IX, 1904, pêg. 87-888. 
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por outros povos, através de tratados firmados anteriormente nos quais se prevê 
a concessão de chegar a lugares. situados às· margens do ·Amazonas~ Este era o 
motivo para que, a seu ver, a1· declaração do artigo 2c.? :do ·decreto ·se tornasse 
obrigatória. O representante norte .. americano já havia enviado uma nota; em 9 
·de março, reclamando os mesmos direitos para os cidadãos de seu :pafs. Mas, 
'sublinha Tirado, a concessão está subordinada à obtenção da permissão brasi
leira. Por fim aproveita para convidar o Brasil para a celebração de uma confe
rência dos pa(ses ribeirinhos. 55 Albuquerque, entretanto, não se deixou conven
cer, pressentindo o crescim,ento da pressão polftica que representaria para o 
Brasi'l o estabelecimento da condição regulamentada 1pefo artigo 2~ do decreto. 
Volta, então, a enviar nota onde afirma que o plenipotenciário que negociou o 
tratado, Bartofomê Herrera, o corpo fegislativo e o poder executivo peruanos ti
nham tido suficientes oportunidades para · não deixar passar 'ldesapercebida 
uma dãusula contrãria a obrigações pré-existentes·· (referia-se aó tratado .de 
julho de 51 entre Peru e Estados Unidos}. Caso -o Peru ·não sustentasse mais os 
mesmos interesses que o Brasil, estaria infrigindo o tratado de outubro de 51.56 
Já o convite para participar do Congresso regional das nações ribeirinhas gerou 
uma f,onga discussão na reunião do Conselho de Estado no BrasiL 'Aiegava.:.se. 
contra a participação brasileira, que as repúblicas vizinhas defendiam o direito 
de soberania e a concessão da navegação aos não-ribeirinhos sem tol'!'ar medi~ 
das adequadas de defesa nacional e adotavam ·c, prindpio do uso· inocente ·vi
sando atrair o comércio estrangeiro. Receava-se, por outro lado, que a pressão 
que as três potências interessadas poderíam vi·r a exercer sobre as ·repúblicas 
·hrspano-americanas levasse-as à formação de uma entente contra o Brasil •. O 
Conselho mostrou--se unânime com r·elação a que deveriam -ser evitadas ·decla
rações de princfpios, adotar a polfdca das· convenções- continuando o que havia 
,começado com o Peru e a Venezuela -e procurar, finalmente, assínar novos 
tratados com os demais patses. Tudo isso, obviamente, sem abrir mão das me· 
didas de segurança e da organi:zação nacional da navegação já que os parses vi
zinhos não tinham condições para fazê-to. A polftica do Brasil para com a lngla· 
terra e a França continuava a ser a de condicionar o tema da navegação à-defini
ção dos limites com as Guianas.57 Esta precaução era de vital importância le
vando·se em conta a tentativa de expansão territorial da Guiana inglesa 'com a 
finalidade de chegar às margens· de afluentes do AniazQnas, adquirind~,' assim, a 
condição de nação ribeirinha. · 

Clay já preparara a argumentação da qual se utilizaria durante.sua tentati
va obstinada de garantir aos cidadãos de seu pais os mesmos direitos que o 
Peru concedera aos brasileiros. Diante do protesto de Cavalcanti, havia que vol
tar a expô-la. Em not~ enviada a William Marcy~ Clay alega que estavam sendo 
ignoradas as provisões do 2~, 3? e 10~ artigos do tratado de 26 de julho ·de 51. 
Informa tambêm que, de acordo com os representantes da Nova. Granada e Ve-· 
nezuela em lima, a ida· do diP.Iomata brasileim Miguel Maria Lisboa a e-stes paf
ses, com a finalidáde de negociar tratados de navegação., seria infrutffera. En
tretanto, Clay também estava consciente de que "desde o tempo eni qúe Texas, 
Califórnia e Novo México forma incorporados aos Estados Unidos, a •anexação' 
tornou-se um fantasma polrticõ para os governos da América do Sul. Nenhum 

(55} E/Mensagem. 01/0911853. 
(se) EIMensagero. 0911011853. 
(5n MEDEIROS, Fernando S .• op. cit., p.260.3. 
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