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Resumo: O Códice Costa Jvfatoso reúne três documentos so
bre a região dos diamantes. Caetano redigiu uma pequena histó
ria da região até 1752 e anexou dois documentos referentes aos 
contratos de João Fernandes de Oliveira e Felisberto Caldeira 
Brant. Todos os documentos apontam interessantes caminhos para 
o pesquisador. 

Abstract: The Códice Costa Matoso gathers together three 
documents related to the diamonds' region. Caetano wrote down 
this region's story til! 1752 and appended to it two documents 
related to João Fernandes de Oliveira's and Felisberto Caldeira 
Bra.nt's contra.cts. Ali documents point out interesting tra.ils to the 
resea.rchers. 

O Ouvidor Caetano Costa Matoso reuniu em seus apontamentos três 
documentos referentes à região diamantina da Capitania de Minas, que cir
cundava o antigo arraial do Tejuco. O primeiro, de sua própria lavra, era uma 
compilação dos principais acontecimentos desde as descobertas do ouro e dos 
diamantes na região, na forma de uma corografia da Vila do Príncipe e do 
próprio arraial, até por volta do ano de I 7 50. Os dois últimos eram transcri
ções de documentos de época referentes aos segundo e terceiro contratos dos 
diamantes. Todos os documentos apontam interessantes caminhos de pesquisa 
para o historiador, apesar do primeiro ser, aparentemente, o mais instigante 
pela amplitude e originalidade dos temas abordados. 

essa pequena história da região, entre o início de sua ocupação até 
aproximadamente 1752, Caetano abordou diferentes questões como: a funda
ção da vila, o descobrimento dos diamantes, as oscilações na administração e 
nas formas de concessão das lavras, e as técnicas de mineração dos diamantes. 
A fundação da Vila do Príncipe foi atribuída pelo Ouvidor, de forma inédita, 
aos caprichos de uma negra. Segundo sua descrição, o pelourinho foi erguido 
por ordem do Ouvidor de Sabará, Luís Botelho de Queirós, em um local dis
tante' apenas duas léguas do arraial do T<>juco. Mas, passado pouco tempo, o 
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juiz Antônio Quaresma mudou a povoação para um novo sítio, onde está até 
hoje, distante do arraial nove léguas, tudo "a instâncias de uma sua amiga 
negra, por nome Jacinta, existente ainda hoje , que vivia naquele sítio com 
lavras suas" 1

• 

ComoJacinta, nas Minas no século XVIII, eram muitas as negras e mu
latas que estabeleciam relacionamentos ilícitos com o sexo oposto. Essa prática 
era resultante, entre outros motivos, da conformação do povoamento, onde os 
homens compunham a maioria absoluta da população, fruto das característi
cas inerentes à atividade mineratória: seu caráter urbano, efêmero, itinerante 
e de aventura, etc. o caso da região diamantina, de povoamento recente , esta 
desproporção era acentuada. Ao examinar o censo de 1738, relativo à Comarca 
do Serro do Frio como um todo, da qual o Distrito Diamantino fazia parte, 
depreende-se que do total de 9.681 habitantes 83,5% eram homens e 16,5% 
eram mulheres. Entre os escravos, este último segmento representava apenas 
3, 1%, pois eram obtidos prioritariamente para o trabalho da mineração, mais 
afeito aos homens2. 

Já entre os forros, as proporções se invertiam, e as mulheres passavam a 
ser majoritárias. No mesmo censo, do total de 387 forros, elas constituíam 63%, 
contra 37% de homens, indicativo de que eram as que mais se beneficiavam 
da alforria, inclusive acumulando bens, como as lavras deJacinta. Uma vez 
livres, essas mulheres oscilavam entre a desclassificação social e a inserção, 
ainda que desajeitada, no universo antes restrito aos brancos livres da Capita
nia. Esta última possibilidade, cada vez mais comum, escandalizava o Gover
nador das Minas, o Conde das Galvêas que, em 1733, procurou reprimir "os 
pecados públicos que com tanta soltura correm desenfreadamente no arraial 
do T[e]juco, pelo grande número de mulheres desonestas que habitam no 
mesmo arraial com vida tão dissoluta e escandalosa que, não se contentando 
de andarem com cadeiras e serpentinas acompanhadas de escravos, se atre
vem irreverentes a entrar na casa de Deus com vestidos ricos e pomposos e 
totalmente alheios e impróprios de su'as condições"3

. 

A descoberta dos diamantes foi o principal tema que emergiu de sua 
descrição da região e é, ainda hoje, um tema nebuloso para os historiadores. 
Entre outros fatores, porque os próprios partícipes do acontecimento trataram 
de cercá-lo de mistérios e mal entendidos. Distantes as datas entre a descoberta 
das preciosas gemas e a sua oficialização, circularam várias versões de como a 

I. 
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primeira se deu de fato, já que os documentos oficiais preservados nos arquivos 
datam do segundo momento - l 7294

• esse ano, Dom Lourenço de Almeida 
enviou o comunicado oficial da descoberta, aparentemente pressionado pela 
notoriedade da mineração clandestina das pedras, do qual ele próprio era um 
dos suspeitos de tirar vantagem até então. Irmão do patriarca de Lisboa e 
cunhado do secretário de Estado, governador das Minas entre l 721 e l 731, 
Dom Lourenço retornou à Corte com cerca de 18 milhões de cruzados, rique
zas auferidas em diversos negócios que se envolveu, entre eles os diamantes". 

oticias de descobertas de diamantes no Brasil remontaram a segunda 
metade do século XVI. Por essa época, partiram de Porto Seguro e Espírito 
Santo as expedições de Fernandes Tourinho (1572), Antônio Dias (1574) e 
Marcos de Azeredo ( 1596) que penetraram na região pelo Rio Doce e deste 
para os riosJequitinhonha, Araçuaí, Caravelas e Mucuri, atingindo o pico do 
Itambé. Ambrósio Brandão, no Diálogos das GrandeK:,as do Brasil, escrito em 1618, 
já enumerava os diamantes como uma de suas riquezas", e certamente esses se 
encontravam entre as pedras que Marcos de Azeredo depositou aos pés de 
Felipe II em Madrid, ao voltar de sua expedição. Em 1702, Frei Antônio do 
Rosário anotou que os diamantes do Brasil eram mandados "não em bizalhos, 
mas em caixas, que todo ano vem a este reino", de sorte que tinham convertido 
estas terras na verdadeira Índia de Portugal, "pois a Índia já não é Índia"7

• 

Mas apesar dessas notícias esparsas, somente com os achados de diamantes na 
comarca do Serro do Frio, no segundo quartel do século XVIII, a América 
Portuguesa se tornou grande produtora de diamantes. 

Por isso, os significativos movimentos populacionais para a região decor
rentes da circulação da notícia do achado das preciosas pedras dataram dessa 
época e se deram, não a partir das costas do Espírito Santo, mas do sul da 
Capitania das Minas, oriundos da região aurífera. Na correspondência do ho
mem de negócios português, Francisco Pinheiro, existe um dos primeiros rela
tos contemporâneos à descoberta. Em setembro de 1727, seu agente comercial 
em Sabará, Francisco da Crui, lhe escreveu contando "das minas novas do 
Serro do Frio,( ... ) cujas minas são umas que haverá dez meses se descobriram 
com tanta grandeza, ( ... ) e de todas estas partes se tem retirado a maior parte 
da gente que nela habitavam e desta a maior parte, pois todos vão a buscar 
,maiores conveniências que me afirmaram ( ... ) os grandes lucros e jornais que 

4. 

. l . 

( ). 

Carta ele Dom Lourenço sobrt" a (kscoberta elos diamantes, 22 ele julho ele I 729. Revista do 
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dão os negros e louvam muito a Deus, a lembrar-se de todo o gênero huma
no"11. Este relato contemporâneo aos acontecimentos recua a descoberta dos 
diamantes para a mesma época dos apontamentos do Ouvidor Caetano Costa 
Matoso, qual seja, o ano de l 726, e não quando da comunicação oficial pelas 
autoridades, em l 729. 

O mesmo Francisco da Cruz contou ainda sobre o número significativo 
de pessoas que abandonavam, desde .l 726, a região aurífera das Minas e pas
savam para a região diamantina, confirmando já serem os descobertos públi
cos e notórios. Calculava, pelo "que me afirmaram várias pessoas casadas nes
ta terra que voltaram a buscar suas familias" que para lá já tinham passado 
mais "de mil homens brancos e negros"". Previa que daí "a ano e meio ficará 
essa comarca [Rio das Velhas) sem gente, pois uma coisa é ver, e outra é con
tar as muitas tropas que todos os dias partem para elas" 11

'. 

No início do descobrimento dos diamantes, a região continuava cercada 
de lendas e mistérios. Como Francisco da Cruz, a maioria das pessoas sabia o 
que se passava pelo ouvir dizer e vários rumores circulavam. essa época, nem 
sua localização exata era possível precisar. Uns diziam que sua "distância das 
minas passa de ter( ... ) mais de oitenta léguas" 11 ; outros, "que estão distantes a 
estas, vinte e um dias de viagem, as quais querem dizer ficam no distrito da 
Bahia e a ela dizem tocar"' ~. 

"O rush do diamante trazia, segundo eles, a desorganização da vida e 
gerava mais pobreza elo que riqueza. A especulação aumentava e muitos viam 
que a riqueza investida em imóveis e os objetos perdiam seu valor ele um dia 
para o outro. Cruz contou que os valores estavam todos inveJticlos e, 'com a 
retirada da gente desta vila, (fez-se] dar-se as casas ele graça'. Outros trocavam 
seus imóveis com 'um taverneiro por uns calções encarnados e outros por um 
freio de cavalo'; pois 'não há quem os queira, que ( ... ) muitos se têm ido (para as 
minas novas] ( ... ), clei..xam os seus engenhos e fazendas que valem mais de meia 
arroba de ouro,( ... ) e tornam a empregar o seu ouro em negros '" 1

:
1
• 

Parte da historiografia referiu-se apenas à descoberta oficial. Joaquim 
Felício dos Santos, o primeiro historiador da região dos diamantes, afirmou 
que "não é menos dificil dizer quem fora o primeiro descobridor", tal o núme-

B. HOSPITAL SÃO JOSÉ. TEST AMENT ARIA DE FRANCISCO PINHEIRO. (H~J TFP.) 
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ro de versões presentes na tradição oral 14
• Para ele, era apenas certo que já 

tinham sido encontrados em I 729, quando começou a exploração pela Coroa. 
Outros procuraram indícios de como os fatos teriam verdadeiramente se 

dado. Augusto de LimaJúnior apresentou uma versão pormenorizada, mes
clando documentos a narrações antigas e atribuiu o descoberto "em l 714, a 
um certo faiscador de nome Francisco Machado Silva" L'_ Sua fonte principal 
foi o relato que Martinho de Mendonça Pina e Proença, enviado para avaliar 
a potencialidade da produção de diamantes na região em 1734, fez um ao 
Conde de Sabugosa 11

'. Sua história, repleta de incidentes e intrigas, desenro
lou-se até l 729 em uma trama que envolvia autoridades e particulares, na 
busca de tirar o máximo proveito da extração clandestina, ocultando da Coroa 
as riquezas que vertiam dos ribeiros tejucanos. Em l 721, os diamantes passaram 
a ser encontrados em profusão nas lavras do Rio Morrinhos de propriedade de 
Bernardo da Fonseca Lobo. Este teria avisado imediatamente o Governador 
Dom Lourenço de Almeida que, juntamente com o Ouvidor do Serro do Frio, 
Antônio Rodrigues Banha, trataram não de avisar o Reino, mas de se reunir 
numa sociedade para extrair ilegalmente as pedras. Nessa trama associaram-se 
ainda, o Frei Elói Torres, que já residira na Índia, e Felipe de Santiago, vende
dor ambulante. 

Lima.Júnior atribuiu a Bernardo da Fonseca Lobo o papel de inocente 
útil, explorado pela camarilha capitaneada pelo Governador. Até que, em l 729, 
impedido pela notoriedade da descoberta de continuar a negociação clandesti
na, o governador foi obrigado a fazer a comunicação oficial, onde atribuiu a 
demora da notícia pela incerteza da qualidade das pedras e declarou terem 
aparecido pela primeira vez, já há algum tempo, nas lavras de Fonseca Lobo. 
Na mesma época, Bernardo se dirigia ao Reino com um lote das pedras e ali 
conseguiu o título de descobridor e várias mercês. 

A ausência de documentos e relatos da época tornou imprecisa a ordem 
dos acontecimentos.Jacob de Castro Sarmento, médico, cristão-novo, residen
te na Inglaterra, redigiu em 1735, o primeiro relato publicado conhecido da 
descoberta dos diamantes. Inserido em seu livro de medicina Matéria Médica, 
Físico- Histórica, Mecânica, Reino Nfineral17

, no verbete sobre diamantes, indicou o 

I+. SANTOS, Joaquim Felício dos. '!l!rmóliar do Distrito Diamantino. Belo Horizonte: Itatiaia, 
1976. p.49. 

l .'l. LIMAJÚNIOR, Augusto d('. História dos Diam(llltfs nas Minas Gerais. Rio de Janeiro: Dois 
Mundos, sei. p.l8. 

I li. Sobre o descobrimento elos diamantes na Comarca do Serro do Frio. Primeiras administra
ções. Revista elo Arquivo Público l\lineiro, Belo Horizonte, vol. VIII, p.25l-263, 1902. 

17
· SARJ\1 ENTO,Jacob d(' Castro . . \latiria JI!Miw. Físico- Histórica, M ecânica. Reino A1ineml. Lon

dres,] 735. p.l4 7-15 7. Esta indicação e cópia do texto foram-me gentilmente cedidas pelo 
Professor Friedrich E. Re-nger.. 
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ano de 1726 e a Felipe de Santiago o reconhecimento de que as pedras brancas 
que os mineiros tiravam dos rios do Tejuco eram realmente diamantes. Rela
tou os artificios do Ouvidor Banha para ocultar e extrair ilegalmente as pe
dras, mas afirmou que, já em 1727, se divulgou "essa notícia de maneira que, 
no ano de 1728 se principiaram a tirar em abundância no mesmo Ribeiro do 
Caeté-mirim" IH. 

Coube efetivamente a Bernardo da Fonseca Lobo o atributo de de cobri
dor. Afirmou em seu testamento que possuía "um serviço que fez à Sua 
Magestade por lhe descobrir os diamantes", em troca do que recebera "o man
to de cavaleiro", com o qual pretendia ser amortalhado e "uma propriedade 
de um oficio de tabelião de judicial e notas nesta Vila do Príncipe", que se 
encontrava em 1743, época em que redigiu o testamento, "arrendado por seis 
anos a Luis Lopes Falcão Pereira" 1'

1
• Era ainda proprietário da lavra dos 

Morrinhos, entre outras, ao contrário do que afirmou Limajúnior que, engana
do pelo Governador da preciosidade das pedras, a vendera por preço irrisório ao 
novo Ouvidor Antônio Ferreira do Vale e Melo111

• 

Fonseca Lobo se tornou um pequeno potentado local, graça aos privilé
gios recebidos. Sua suntuosa casa, construída no arraial, dispunha de um 
oratório particular. D esfrutou da amizade do primeiro Inte-ndente dos 
Diamantes Rafael Pires Sardinha, a quem pedia inúmeros favores, inclusive o 
de ser seu testamenteiro em PortugaF 1

• O próprio Governador José Antônio 
Freire de Andrade foi padrinho de sua filha Firminiana, em uma de suas via
gens ao Tejuco11 . Seu filho Roberto Mascarenhas continuou desfrutando de 
cargos e poder no Distrito Diamantino, muitas vezes aproveitando-se deles 
para encobrir atividades ilegais 1~. 

a parte final de sua pequena história, Caetano se debruçou sobre os 
diferentes métodos de extração dos diamantes. Primeiramente, explorava-se o 
aluvião dos rios, onde se encontravam diamantes em maior quantidade e com 
mais facilidade, utilizando principal~ente a bateia. As técnicas empregadas 
eram as mais simples possíveis e dava-se preferência ao período das secas. 
Quando estes se esgotavam passava-se à exploração das margens, ou grupiaras. 
Os custos de produção elevavam-se, pois eram exigidas técnicas mais sofistica
das, além de ser necessário remover os entulhos retirados do fundo dos rios e 
acumulados nas margens. Ao fim , fazia-se uma segunda lavagem dos cascalhos 
buscando pedras desprezadas na primeira lavagem. 

IB. Idem. lbdem. p.l50. 
1 
!I. DIAMANTINA. Arquivo Edrsiástico da Arquidiocese dt> Diamanti11a. (AEAD). Caixa 350. 

Óbitos no Tejuco. 1752-17G6. fs.S~h·-92,·. 
20. 

LIMAJÚNIOR, Augusto ck . OIJ.cit. IJ.23-4. 11. - ,. 
DIAMANTINA. AEAD. Caixa 350. Óbitos no Teiuco. 1752-17GG. f>.SCh·-92v. n. J 

n DIAMANTI A. AEAD. Li\TO de Batismos elo Arraial do T ejuco. Caixa 297. I 7-1-5/ 1765. f35v. 
FURTADO,Júnia F. o Linro da C'rlj)(l r rrdr. o R~!;immto Diamantino r/,• 1771 I' 11 r•irla /lO Distrito 
Diamantino no pníorlo ria Rml Extmcrlo. São Paulo: Anna Blumt". I !)9(i. p.!)<)-1 00. 



Após a descoberta oficial dos diamantes, a Coroa procurou organizar a 
produção. As lavras foram distribuídas, a Intendência dos Diamantes foi cria
da e a extração deu-se livremente até 1734, mediante o pagamento das taxas 
de captação. A riqueza das lavras fez a produção crescer vertiginosamente e, 
consequentemente os preços caíram no mercado mundial, pois o alto valor dos 
quilates estava diretamente ligado à raridade das gemasH. 

Para tentar recuperar os preços de comercialização das pedras, foi proi
bida a produção diamantífera até 1739. essa data, as lavras foram reabertas 
mas passaram a ser exploradas por um único, ou consórcio de arrematantes, 
mediante o sistema de contratos a serem arrematados de quatro em quatro 
anos. Esse sistema vigorou até 1 771 , quando a exploração passou a ser mono
polizada pela Coroa, através da criação da Real Extração do Diamantes, dirigida 
diretamente pelo Intendente~'i . 

Os outros dois documentos inseridos por Caetano Costa Matoso em seu 
famoso Códice se referem ao período dos contratos (1739-1 771 ). Foram celebra
dos seis contratos, alguns deles tendo sido renovados, estendendo assim o perí
odo de quatro anos originalmente estabelecido. Foram contratadores dos dia
mantes: 1 o Contrato (1740-1743): Sargento Mor João Fernandes de Oliveira, 
em sociedade com Francisco Ferreira da Silva; 2° Contrato (1 744-1 748):João 
Fernandes de Oliveira; 3° Contrato (1749-1753): Felisberto Caldeira Brant, 
em sociedade com Alberto Luís Pereira e Conrado Caldeira Brant; 4° Con
trato (1753-1758): João Fernandes de Oliveira, em sociedade com Antônio 
dos Santos Pinto e Domingos de Basto Viana, administrado por seu filho ho
mônimo, o Desembargador João Fernandes de Oliveira; 5° Contrato 
(l759-6l ):João Fernandes de Oliveira, em sociedade com Antônio dos Santos 
Pinto e Domingos de Basto Viana, administrado pelo Desembargador João 
Fernandes de Oliveira; 6° Contrato (1762-l77l ):João Fernandes de Oliveira 
e seu ft!ho, Desembargador João Fernandes de Oliveira. 

O primeiro documento transcrito refere-se às condições estabelecidas entre 
a Coroa e o Sargento Mor João Fernandes de Oliveira para a exploração das 
lavras diamantinas durante o segundo contrato arrematado por ele, entre 
1744-1748 ~~>. Trata-se de documento bem conhecido e de fácil acesso ao pes
quisador. Entre outros, em Portugal encontra-se copiado nos Arquivos Nacio
nais da Torre do Tombo, na Seção Manuscritos do Brasil, vol 31; e, no Brasil, foi 
publicado nos Anais da Biblioteca .Nacional, vol. 8, 1960~7 . 

2+. Idem. lbclem. p.2.5. 
~.i. 

ldt>m. Ibclem.p.26. 
~(i. 

~7. 
FUNDAÇAO J oão Pinht>iro. Op. ut .. doc. 89, p . 6.50-6.5 7. 
LISBOA. ArquiYos Nacionais ela TotTt> elo Tombo. (ANTI) . Manuscritos do Bmsil, vol 31; 
.lnais da Biblioff((l. \'ariana/. Do Dt>scobrimento dos diamantes e dift>rt>tllCS mrtodos que se 
tem praticado na sua extração. Rio de J aneiro, ,·oi. 8, p.l4.5-152, I %0, e LISBOA. Biblio
tt·ca Nacional. (Bl\ry. Notícias das i\li na~ dos Diamantes. Seção ck R rsen·ados. A,·ulsos. 
Cóclice 7167. 
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O Sargento Mor João Fernandes de Oliveira, português de nascimento, 
natural de Barcelos, estabelecera-se em Mariana e se tornara próspero comer
ciante. Para arrematar o primeiro contrato associara-se ao cristão-novo Fran
cisco Ferreira da Silva, aventurando-se sozinho no segundo. Uma memória 
anônima atribuiu a escolha de João Fernandes a um artificio equivocado con
cebido pelo Governador Gomes Freire de Andrade. Ao residir no Tejuco no 
primeiro semestre de 1739, o Governador tentou negociar o contrato local
mente. Foi acompanhado de João Fernandes, que propôs um lance em hasta 
pública, apenas para convencer os homens de negócio do Tejuco das condi
ções estipuladas pela Coroa. Apesar ·de não possuir as condições financeiras 
necessárias , como ninguém mais se habilitou, foi forçado a honrar o contrato e 
passou a ter todo o apoio do Governador, para garantir o sucesso da empreitada~H. 

As condições estabelecidas para o 2" contrato foram, com pouquíssimas 
modificações, as mesmas que valeram para os demais. Seus principais artigos 
visavam o controle da produção, para que a oferta permanecesse controlada e 
os preços estáveis; e também reprimir a produção ilegal e o contrabando. Até o 
fim do terceiro contrato, os arrematantes tinham o monopólio da produção e 
da comercialização, pagando anualmente a Coroa uma quantia proporcional 
ao produto da venda dos diamantes no mercado mundial. 

Para a exploração foram estabelecidas duas condições principais. A pri
meira era a limitação da área explorada que pretendia, além de restringir a 
oferta, manter áreas não exploradas para os contratos vindouros. Com isso, 
visava-se atingir um custo médio de produção, garantindo a lucratividade dos 
contratos ao longo do tempo, já que o custo da extração do diamante de alu
vião era inferior aos das margens (grupiaras) e cascalhos (2' lavagem). A segun
da referia-se à limitação do número de escravos empregados nas lavras. Até o 
terceiro contrato, estipulava-se 600 escravos, além daqueles empregados nos 
serviços domésticos dos feitores e administradores. 

Outra cláusula importante era de interesse dos contratadores. Como os 
escravos adoeciam, fugiam ou morriam facilmente, prejudicando a produção, 
podia-se repor no mês seguinte a mão-de-obra faltosa no mês anterior. Eram 
as chamadasfalhas do contrato, que deveriam ser reportadas mensalmente ao 
Intendente para que este fizesse um controle rigoroso, tanto da falta, quanto 
da reposição dos escravos. 

As demais condições visavam a repressão ao garimpo e ao contrabando 
das pedras. Por exemplo, previa punição para os escravos fugidos e 
extraviadores; proibia a residência nos limites da Demarcação Diamantina de 
pessoas sem cargos ou ocupação definida; estimulava as denúncias recompen
sando os denunciantes; impunha a pena de despejo aos suspeitos; etc. 

~H. . 
LISBOA. BN. Notícias das Miuas dos Diamautes. op.cit. 



Os diamantes eram enviados anualmente à Lisboa em caixas pequenas e 
depositados na Casa de Moeda de Lisboa, sendo que as pedras acima de 20 
quilates eram de propriedade régia. Ali, as demais eram vendidas pelos procu
radores do contratador mediante dois sistemas. Ou depositavam a parte da 
Coroa (fiança) e podiam retirar as pedras, ou fazia-se diretamente a venda na 
presença de um funcionário régio. Como o acerto das contas era feito anual
mente, os contratadores podiam emitir letras de crédito nas praças de Lisboa e 
Rio de janeiro e, dessa forma, se capitalizavam para pagar as enormes despe
sas que a produção acarretava. 

O segundo contrato acabou mergulhado em dívidas. Gomes Freire de 
Andrade teve que vir em socorro do amigo fiel , João Fernandes, para que ele 
pudesse honrar as letras que emitira em Lisboa. A solução foi encontrar uma 
esposa rica para o contratador viúvo e endividado. Casamento de interesses, os 
nubentes estabeleceram um pacto pré-nupcial. A noiva Isabel Pires Monteiro 
era viúva do Capitão-mor Luís de Siqueira Brandão e seu patrimônio era cons
tituído de seis fazendas, com seus escravos, cavalos e cabeças de gado, impor
tando mais de 3 7 contos de réis. Seu bens foram avaliados e seu rico patrimônio 
incorporado ao do novo marido. Em troca, quando da morte desse, caso não 
houvesse filhos do matrimônio, ela retiraria da herança o montante correspon
dente à avaliação2!'. 

Para o autor da Memória já mencionada, a ruína do contrato era certa já 
que as condições eram totalmente desfavoráveis. Ao limitar o número de es
cravos em seiscentos, inviabilizava os lucros, pois os custos de produção eram 
elevados. Por sua vez, os tejucanos, mais experientes, acostumados ao trato da 
exploração das lavras diamantinas, sabiam que tais condições só podiam ter
minar em prejuízo, "porque como as terras melhores e mais fáceis se acabam 
era preciso aumentar-se o número dos escravos alugados para trabalhá-las":111

• 

A baixa lucratividade do contrato também forçava os contratadores ao 
garimpo clandestino das preciosas gemas, pois "daqui nasceu excogitar a ne
cessidade muitos meios e subterfúgios que lhe servissem de véu para meter a 
laborar toda a multidão de escravos, que lhe fosse possível, encobertos com 
vários pretextos, como o de retirar madeiras, serrar taboados, fazer regos, tirar 
aguadas, edificar caminhos, conduzir carros, povoar as oficinas e roças, 
extranumerários para pagar falhas dos doentes, ou fugidos":11

• 

A riqueza que brotava dos ribeiros diamantinos também atraía os mora
dores, pois estes só podiam minerar lavras exclusivamente auríferas. Apesar de 
todas as medidas repressivas cada vez mais severas contidas nas legislações 
editadas para a região , era quase impossível impedir os ext ravios sempre con-

:2 ~). LISBOA. ANTI. Dt"st"mbargo do Paço. Uhas. Maço 1342. Doc.7. 
:li!. LISBOA. BN. Notícias das ... op.cit. 
:l i. Idem. lbclt"m. 
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trários aos interesses da Coroa e dos contratadores. João Fernandes acabou 
inventando um estratagema para diminuir seus prejuízos que consistia em 
mandar os negros de sua facção comprar os próprios diamantes que lhe furta
vam. "Daqui nascia o negro fazer mais diligência para furtar o seu senhor de 
dia o que havia de lhe vender à noite, sem risco de ser castigado, e o branco 
julgar impunível o delito de contrabando, pois via o contratador ocupado no 
seu mesmo exercício, fazendo por essa causa o tráfico comum, nos mais por 
vício e, no contrato por necessidade":l1. 

O último documento tratava-se de uma transcrição da sentença de uma 
disputa que envolveu o terceiro contratador Felisberto Caldeira Brant e o 
Intendente dos Diamantes Sancho de Andrade Castro e Lanções, sobre a veri
ficação das falhas do contratàl:l. 

Após a ruína do segundo contrato, João Fernandes de Oliveira não se 
dispôs a arrematar o terceiro e, em janeiro de 1748, Felisberto Caldeira Brant, 
seu irmão Conrado e seu sócio Alberto Luís Pereira se habilitaram para tanto. 
O prazo inicialmente estabelecido de quatro anos, a vigorar a partir de I" de 
janeiro de 1749, foi prorrogado e se estendeu até agosto de I 753. 

Caldeira Brant nasceu em São João Del Rei. Era o filho mais velho de 
Abrósio Caldeira, português, que emigrara para as Minas e de Mariana de 
Sousa Coutinho. Casou-se com Branca de Almeida Lara, de família paulista, e 
tinha três irmãos: Conrado, Sebastião e Joaquim, que foram seus sócios em 
vários negócios. Brant e seus irmãos já estavam acostumados com as lides da 
exploração diamantina, pois se enriqueceram explorando a região dos Pilões e 
Rio Claro em Goiás. Essas áreas foram incorporadas ao contrato então estabe
lecido com a Coroa, acrescentando-lhe regiões dentro da Demarcação:H_ 

Na data inicial do contrato era Governador das Minas o Conde de 
Bobadela, Gomes Freire de Andrade e Intendente Interino dos Diamantes, 
Francisco Moreira de Matos. Como era o costume, Caldeira Brant procurou 
estreitar as relações com essas autoridades, inclusive estabelecendo laços de 
compadrio, pretexto sempre utilizado para se unir a importantes figuras da 
Capitania. Ana e Thereza, filhas de Alberto, foram batizadas em 1750, 1752, 
respectivamente, tendo como padrinho o Governador Gomes Freire de 
Andrade3

.-'. Nesses batizados Gomes Freire mandou procurações, não indo 
pessoalmente ao Tejuco.Já no batizado de uma das ftlhas de Felisberto, Thereza, 
o Governador não só foi o padrinho, ~orno esteve pessoalmente na cerimônia. 
Posteriormente Gomes Freire foi aliado fiel, retribuindo a amizade do 
contratado r. 

:l~. Idem. Ibclem. 

:n. FUNDAÇÃO João Pinheiro. Oj;. cit .. cloc. 00 , p. 658-650. 
:H. Furtaclo,Júnia Ferreira. O LABIRINTO DA FORTUNA. O mmrato de Fclisberto Cal

deira Brant no Tejuco. Brio Horizonte, Pesquisa CNPq, 1008. (mimeo) 
:l.í. DIAMANTINA. AEAD. Li \To de Batismos do Arraial do TL·juco. Caixa 2')7. 1745/1765. 

f.23 e 30. 



A atuação de Felisberto Caldeira Brant se baseou no completo desrespei
to às três normas centrais do contrato. Inicialmente, foi-lhe permitido minerar 
com trezentos escravos, posteriormente aumentados para seiscentos. Na ver
dade, seus apontamentos revelaram a utilização de cerca de dois mil escravos. 
Também estendeu a exploração a áreas vedadas na demarcação, principal
mente as rentáveis águas do Rio Caeté-mirim, onde ele conseguiu a concessão 
de uma sesmaria. Por fim, se recusou a proceder a averiguação das falhas pelos 
giros dos destacamentos e continuou a exigir mensalmente seu pagamento 
pelo Intendente. 

O período incial do contrato foi de prosperidade e aumento do poder do 
potentado, com a complacência das autoridades e da população locais que 
teciam um complexo jogo de interesses e podiam viver folgadamente do alu
guel ilegal dos seus escravos para o contrato. Essa situação começou a se rever
ter com a chegada do novo Intendente Sancho de Andrade Castro e Lanções, 
em I 7 51. Diferentemente da administração anterior, Lanções estava disposto 
a devassar os procedimentos de Caldeira Brant e começou a pressioná-lo. Sur
giram diversos pontos de atrito, mas o principal foi a exigência de que as falhas 
dos contratos fossem averiguadas:lt.. 

Em 1752, quando Gomes Freire se retirou para o sul e deixou seu irmão 
José Antônio Freire de Andrade como interino advertiu-o em suas Instruções 
que tomasse cuidado com o Intendente pois o mesmo era "um ministro muito 
mal conceituado no ministério":l7, tomando o partido de Caldeira Brant e re
tribuindo as demonstrações de amizade explicitadas nas relações de compadrio. 

As disputas sobre a verificação das falhas do contrato chegaram ao seu 
ponto máximo no primeiro semestre de 1752. Em junho, Brant acusou o 
Intendente de roubar o cofre dos diamantes para prejudicá-ldl11

• Era uma quantia 
irrisória, mas lançava dúvidas sobre a idoneidade do principal representante 
da Coroa. O clima no Tejuco obrigou o governador interino a se deslocar para 
lá diversas vezes. Lanções lançou então um ultimato sobre a verificação das falhas, 
determinando em uma sentença que só fossem pagas as verificadas pelos guardas:l!l. 

O destino do Contrato fo.i trágico. Da devassa resultante da denúncia do 
roubo do cofre, Lanções acabou inocentado, mas foi suspenso por inépcia ad
ministrativa+0. Os caprichos do contratador e suas ligações na Corte arruina
ram a carreira de um magistrado que tentava fazer valer os interesses do Rei+1

• 

:ih. LISBOA. ARQUIVO HISTÓRICO lJLTRAi\IARINO. (AHU). Manuscritos AYltlsos ele 
l\Iinas Gerais. Caixa G:~. Docu mento I. 

:ll. Rellislado!Jrquil!o PúblicoL\iineiro. Instruções que o Govemador Gomes Freire- de Andrade .... vol. 
IV, 1899, p.374. 

"lil. LISBOA. AHU. Manuscritos A,·u1sos de l\Iinas Gt>rais. Caixa G3. Documento 1. 
:l!l. FUNDAÇÃO João Pinheiro. Op.át .. doe 90, p. G59. 
+ll. LISBOA. AHU. Manuscritos A,·ulsos dn Rio de Janeiro. No. 15.587 c 15.591 
+I LISBOA. AHU. l\Ianusrritos Antl~ns do Rio de.Janeiro. No. lli.078. 
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Já as desordens de Caldeira Brant foram descobertas, inclusive o número gi
gantesco de pedras que extraíra ilegalmente e suas redes de contrabando para 
o Reino. O Ouvidor do Serro do Frio,José Pinto de Morais Bacelar, encarregado 
da Devassa dos crimes de extravio, encontrou o livro de registro de aluguel dos 
escravos que trabalhavam ilegalmenteH. A partir desses dados estimou a pro
dução real e chegou a conclusão que Caldeira deveria ter pago a Coroa cerca 
de trinta vezes o montante de I :655~276 milhões de réis que fizera entrar nos 
cofres régios. . 

Ele foi preso junto com o sócio, posteriormente transferidos para a Ilha 
das Cobras no Rio de janeiro e para o. Reino~:i . Felisberto morreu na cadeia do 
LimoeiroH e Alberto Luís Pereira ficou preso na Torre de Belém, mas conse
guiu por fim a liberdade sem que lhe pesasse nenhuma culpa. a década de 
70, recebeu o hábito da Ordem de Cristo, arrematou o contrato do peixe no 
Algarve e viveu o resto de seus dias na nobreza, tendo conseguido apagar seu 
passado+'>. 

A prisão de Felisberto .colocou em perigo o pagamento das letras que 
venciam em Lisboa e no Rio deJaneiro no final do ano de 1753. DomJosé I 
para evitar um colapso do sistema de contratos diamantinos honrou seu paga
mento e determinou o seqüestro integral dos bens do contratador, que só ter
minou em 1768, para ressarcir o tesouro régio dos prejuízos+". 

Os apontamentos de Caetano não mencionam os revezes finais do con
trato, apenas que o dito contrato estava em andamento. Tais notas datavam 
portanto de meados de 1752, pois sobre estes últimos acontecimentos referen
tes ao contrato diamantino não pôde ter notícias já que nessa época o Ouvidor 
foi preso e transferido para o Rio deJaneiro. 

42
· LISBOA. AHU. tllanuscritos Avulsos ck tllinas Gerais. CaixaG5. Documento 55. 

+:i. LISBOA. AHU. tllanuscritos Andsos do Rio clejant>iro. o. 17.19') t> 17.488. 
44

· LISBOA. ANTI. Dest'lnbargo do Paço. Ilhas. la~·o 13..J2. Doc. 7. 
+.i. LISBOA. A TI. H abilitação à Ordem dt> Cristo . Lt>tra A. maço 31. Doc. 5.- Alberto Luís 

Pereira. 
Hi . Anais da Bibliotrca Nacional, Do Dt>srobrimento ... ,·oi. 8. p. I ()3-1 72. 
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