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INTRODUÇÃO 

 
 
 Quando, há mais de dez anos atrás, localizamos no Arquivo Público 

Mineiro a riquíssima coleção de listas nominativas de habitantes elaboradas 

em 1831/32, não podíamos imaginar a trajetória  que seria percorrida até 

chegarmos à elaboração deste trabalho. Tínhamos à nossa frente um 

verdadeiro censo provincial, estavam alí relacionadas com riqueza de 

detalhes mais de 400 000 pessoas. 

 Vivíamos um momento polêmico na discussão da História de Minas 

onde a dinâmica demográfica tinha um papel fundamental. Discutia-se o 

tamanho, a composição por condição social e as formas de crescimento 

desta população entre os dois momentos predominantemente exportadores 

da economia mineira, ligados aos booms do ouro no século XVIII e ao café 

na segunda metade do século XIX. Desde logo houve concordância sobre as 

evidências deste crescimento demográfico, mas muitas divergências quanto 

às explicações deste processo: de um lado a proposição de uma organização 

inteiramente voltada para mercados vicinais internos, de outro a presença de 

uma estrutura econômica fortemente articulada com os mercados externos à 

Província. 

 Estimulados por este debate vislumbramos o enorme potencial 

daquele conjunto de dados que, ao nos permitir conhecer as características 

demográficas da população mineira, também nos oferecia oportunidade de 

qualificar os elementos de sua dinâmica. 

 Iniciamos então a penosa, porém extremamente gratificante, batalha 

de levantar este material e prepará-lo para o uso. Ao longo de todo o 

processo de coleta, trabalho que consumiu vários anos e teve a participação 

de uma dedicada equipe de pesquisadores, foi se consolidando a certeza de 

que precisávamos de mais elementos para dar vida àquelas pessoas cujas 

características já nos eram familiares. À medida que estas listas iam sendo 

copiadas elas eram liberadas para o uso de outros pesquisadores que 

produziram uma série de estudos de casos apontando para diferenças 

regionais. 
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 O estudo regionalizado confirmou-se, portanto, como a forma mais 

promissora de contribuir para o debate acadêmico, que polarizava as 

explicações sobre as razões do dinamismo econômico de Minas no século 

XIX. 

 Em meados de 1992, associamos a este nosso projeto uma nova 

fonte: os relatos de viajantes estrangeiros que visitaram Minas Gerais na 

primeira metade do século XIX. Inspirados nos estudos que resgatam um 

tema dentro da obra destes cronistas do oitocentos mineiro, nos propuzemos 

a pesquisar estas obras profundamente de modo a sistematizar as 

características da economia mineira na visão destes autores. 

 Para avançar no conhecimento do dezenove mineiro e qualificar as 

razões de seu dinamismo  era preciso conhecer as articulações comerciais 

existentes no interior da Província. Os debates anteriores já haviam deixado 

claro a insuficiência das estatísticas oficiais para captar este aspecto que os 

viajantes descreveram com detalhes. Caracterizar a economia mineira da 

primeira metade do século XIX na visão destes autores foi a nossa segunda 

empreitada. 

 Era uma proposta ousada mas acreditamos muito promissora. Estes 

estrangeiros são testemunhas de uma época que desejamos conhecer e 

seus depoimentos, mesmo que eivados de subjetividade, descrevem as 

relações econômicas da época. Estabelecemos um roteiro para o 

levantamento destas informações e montamos outro banco de dados. 

 Diferentemente dos estudos econômicos convencionais, não 

procuramos quantificar mas apenas registrar a presença da atividade 

econômica e ponderar sua importância em termos locais e provincais. 

Procuramos mapear o que estes viajantes viram sendo produzido e 

comercializado em Minas Gerais na primeira metade do século passado. 

 A etapa seguinte consistiu em encontrar formas de trabalhar 

conjuntamente estas informações. A justaposição dos dados demográficos, 

fornecidos pelas listas nominativas de 1831/32, à caracterização da 

economia mineira na visão dos viajantes estrangeiros foi feita dentro de uma 

análise regionalizada. Este procedimento nos permitiu captar as diversidades 

regionais e desta forma qualificar, à luz de nossos dados, alguns pontos 

controversos sobre a história daquele período. 
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 O objetivo deste trabalho é apresentar os primeiros resultados da 

junção destes bancos de dados. Dada a envergadura dos dois conjuntos e o 

enorme potencial que o cruzamento destas fontes apresenta optamos por 

apresentar, neste trabalho,  o perfil econômico e demográfico deste período, 

nos posicionando acerca de algumas questões que este nível de análise 

permite avançar. 

 A tese está estruturada em cinco capítulos e as conclusões. No 

primeiro capítulo contextualizamos o trabalho dentro do debate 

historiográfico, fazendo uma revisão da bibliografia. Apresentamos a 

controvérsia sobre a História de Minas no período oitocentista, discutimos os 

seus desdobramentos e resgatamos os aspectos que se relacionam com os 

aquí tratados. 

 No segundo voltamos um pouco no tempo e apresentamos, em linhas 

muito gerais, algumas reflexões sobre a ocupação de Minas no século XVIII, 

de modo a identificar os antecedentes deste crescimento econômico e 

demográfico discutido no capítulo anterior. 

 O terceiro capítulo trata das fontes usadas: as listas nominativas de 

1831/32, os viajantes estrangeiros que visitaram Minas Gerais na primeira 

metade do século XIX e a Relação de Engenhos e Casas de Negócios de 

1836. Resgatamos a história de cada conjunto documental, discutindo suas 

características, elaborando os conceitos considerados relevantes para o uso 

destas fontes e avaliamos o potencial de cada uma. Apresentamos uma 

estimativa da população mineira válida para o período 1830/35, que servirá 

de referência para a avaliação da representatividade das fontes tendo em 

vista o universo que elas buscam representar.  

 No quarto capítulo descrevemos os caminhos percorridos ao longo da 

análise desde os momentos iniciais da pesquisa. Discutimos as escolhas 

feitas, explicitando os critérios usados e as definições adotadas. Justificamos 

o corte temporal e o critério de regionalização adotados. Apresentamos as 

variáveis demográficas e econômicas que serão usadas definindo seus 

conteúdos e propondo a forma de tratá-las. 

 Os dois capítulos seguintes apresentam os resultados empíricos. 

Como se trata de trabalho onde o espaço é o  elemento organizador dos 



 4 

dados, estes dados são apresentados em vários mapas que orientam a 

análise regionalizada. 

 No quinto estão os resultados da análise econômica. Traçamos um 

quadro das principais relações econômicas que estariam ocorrendo nas 

regiões de Minas à luz do depoimento dos viajantes estrangeiros, definimos 

as categorias analíticas e discutimos todos os procedimentos usados. 

 Os dados demográficos são apresentados no sexto capítulo. As 

características demográficas são analisadas à luz do quadro econômico 

apresentado no capítulo anterior.  

 E finalmente, nas conclusões faremos uma síntese do trabalho, 

retomando os principais pontos que foram abordados, resumindo o que 

acreditamos ser a nossa contribuição. 
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CAPÍTULO -1  
 

Contextualização do trabalho: 
a controvérsia dos anos 1980 e seus desdobramentos, 

as questões que vamos privilegiar e porque.  
 
 
 
 

“ Toda ciência humana, sem uma possante base demográfica, não passa de um 
frágil castelo de cartas; toda História, que não recorre à demografia, priva-se do 

melhor instrumento de análise”.   (CHAUNU, citado  por MARCÍLIO) 
 
 

 

Estas  palavras de Chaunu expressam, com rara precisão, nosso objetivo 

ao realizar este trabalho: revelar, com um nível de detalhes até então 

desconhecidos, as características da população que aqui viveu e trabalhou na 

primeira metade do século XIX. Levantamos, avaliamos e compilamos um 

magnífico conjunto de fontes demográficas com o objetivo de participar de um 

estimulante debate sobre as razões subjacentes ao crescimento demográfico 

sustentado por Minas Gerais no Século XIX. 

 

2-1 A controvérsia dos anos  1980  

 

 A curiosidade do pesquisador que se detém na análise das estatísticas 

populacionais disponíveis para o Brasil no decorrer do século XIX é 

imediatamente aguçada por cifras que apontam para um rápido crescimento 

populacional, tanto a nível nacional quanto provincial. Entre 1819, vésperas do 

nascimento do Império do Brasil, e 1854 a população do país dobrou, a então 

província de Minas Gerais, também, teve sua população duplicada neste 

mesmo período, crescimento este acompanhado de perto por São Paulo, Rio 

de Janeiro e Bahia. 
1
 Se tomarmos os intervalos de 1819 a 1854, e deste ano 

até 1872, como ilustrativos da primeira e segunda metades do século, veremos 

que tanto o Império do Brasil quanto a província de Minas Gerais mantiveram 
                                                             
1 Dados extraídos de Séries estatísticas retrospectivas/Fundação Brasileira de Geografia e Estatística, Históricas do 
Brasil, vol. 3, Séries econômicas, demográficas e sociais - 1550 a 1985, FIBGE, Rio de Janeiro, 1990, pp. 17-31. 



 6 

taxas de crescimento médio anual elevadas, sendo a de Minas superior a do 

Brasil no segundo período.
2
  

 Para explicar estas evidências de crescimento demográfico os mitos da 

decadência econômica e  populacioal, que se perpetuaram na bibliografia 

sobre a Minas pós boom minerador precisaram ser reconsiderados. 3  

 Um parênteses deve ser feito para relembrar que a experiência 

mineratória em Minas vai além do ouro, incluindo também os diamantes e até 

outras pedras menos preciosas. Apesar das descobertas diamantíferas terem 

ocorrido décadas mais tarde, em 1728, e de ter tido um desempenho diferente 

no espaço e no tempo, também trouxe profundas alterações para a ocupação e 

o desenvolvimento sócio-econômico da atividade. Desde o início a Coroa  

cuidou de controlar, com mão férrea, a extração das gemas. Com este objetivo, 

foi instalado em 1733 o Distrito Diamantino, instituição que sobreviveu às várias 

formas de exploração dos diamantes e só foi se extinguir oficialmente em 

1832.
4
  

  No entanto, apesar do aparato fiscal e repressor instalado, o 

contrabando era praticado, em alta escala,  inclusive por pessoas da elite local. 

Havia um intenso comércio com outras áreas e era, sobretudo, através dos 

comerciantes que se burlava o fisco.
5
 Durante este século de história,  apesar 

das restrições legais e oficiais, a vida na região girou em torno desta riqueza 

                                                             
 

2 As taxas de crescimento médio anual entre 1819 e 1854 foram 2,1 e 2,2 para o Brasil e Minas Gerais 
respectivamente. Entre 1854 e 1872 os valores das taxas são, na mesma ordem, 2,2 e 2,5. Os valores foram 
calculados a partir de Pt = Po ert , onde Pt = população do fim do período, Po = população no início do período, t = 
intervalo de tempo entre Pt e Po ( em anos ) e r = taxa de crescimento médio anual. Os dados utilizados estão em 
Séries estatísticas históricas retrospectivas / FIBGE, op. Cit. 

 
3 Ver, entre outros,  SIMONSEN, 1977; FURTADO,1961; PRADO JÚNIOR, 1976;  HOLANDA, 1985;  LINHARES, 
1979. p.147-171; CANO, 1977. 
 
4 Entre 1730 e 1832 vigoraram três formas de exploração dos diamantes: livre extração (1730-40), regime de contratos 
(1740-71) e real extração (1771-1832). Os resultados sempre ficaram aquém das expectativas reais que não 
conseguiram coibir o contrabando e controlar a tendência sempre declinante dos preços da pedra no mercado 
internacional. Ver: PAULA,  J. 1988 e  IGLESIAS, 1985.  
 
5 Maxwell cita os casos do Padre José da Silva de Oliveira Rolim, filho de caixa dos diamantes, que garimpava em 
áreas proibidas e até importava ilegalmente escravos e do Dr. José Vieira Couto que praticava amplamente o 
contrabando.  Ver  Maxwell, 1973. P.89. 
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mineral contribuindo de modo decisivo para definir o perfil demográfico da 

região.
6
 

 Dentro deste quadro, fica claro que reconsiderar o mito da involução e 

da decadência não significa negar o declínio da mineração tendo-se em vista 

os padrões setecentistas, pois as evidências são claras neste sentido também.
7
  

Maria Yedda Linhares, no final dos anos setenta, resume muito bem a questão 

que se colocava naquele momento. 

 
“ A decadência está aí presente sem dúvida.  Eóbvio que houve esgotamento dos 
veios. Terá sido ela tão súbita e inexorável como nos afirmam os economistas? 

Ou terá sido matizada e diferenciada pelos “bons e maus frutos” cujas sementes a 
economia mineradora plantou? Em outras palavras, a decadência teria sido tão 
inexorável e definitiva no Sul de Minas como no nordeste da Capitania? Como 
podemos sabê-lo, enquanto nos faltarem pesquisas básicas pormenorizadas ?”       

( LINHARES: 1979. p 162 ) 
 

 

 Entender estes processos de “decadência” , ser capaz de captar as suas 

possíveis  variações regionais, observar aquilo que a semente mineradora 

plantou, transformou-se em um estimulante desafio. 

 Na verdade, o debate sobre o tema da involução econômica inerente 

aos regimes coloniais cujas crises ocorreriam em decorrência de sua grande 

dependência de mercados externos,  transcendia os limites da economia 

mineradora e penetrava os modelos explicativos da própria economia colonial. 

Prevaleceu durante muitos anos a idéia de que a colônia, enquanto parte de 

um sistema internacional mais amplo, seria incapaz de qualquer tipo de 

acumulação interna. Embora diferentes, as clássicas colocações de Simonsen, 

Caio Prado Júnior, Celso Furtado e Fernando Novais
8
 convergem na aceitação 

                                                             
6 MARTINS (1980)  e  PAULA, J. (1988)  apresentam uma síntese de autores que abordam a exploração dos dimantes 
sobre vários aspectos mas tendem a privilegiar, sobretudo, os aspectos legais  e as técnicas de extração adotadas.. Os 
trabalhos mais citados sobre a exploração dos diamantes em Minas são: BOXER, 1969; SANTOS, 1956;  MATOS,  
1981; e alguns viajantes: ESCHWEGE, 1979;  MAWE, 1978; SPIX, 1976;  BURTON, 1977; SAINT- HILAIRE, 1974. 
 
7 João Antônio de Paula apresenta duas séries de valores médios anuais do volume de ouro brasileiro chegado à 
Europa (com dados de Virgílio Noya Pinto e Michel Morineau) ao longo do século XVIII. Ambas as séries mostram que, 
por volta de 1770, o volume produzido está em pleno declínio. A tendência sempre declinante dos preços das gemas já 
foi mencionada anteriormente. Ver: Paula, J. 1988. p. 212-213. Após 1820, com a entrada das sociedades mineradoras 
a produção de ouro volta a subir mas sem nunca reverter a tendência de declínio. Para uma excelente análise da 
mineração subterrânea em Minas ver: LIBBY, 1988. p.257-344. 
   
8  SIMONSEN, 1977; FURTADO,1961; PRADO JÚNIOR, 1976; NOVAES, 1975 
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da dependência externa e a vulnerabilidade às crises internacionais, da 

ausência de ritmos próprios, do mercado interno ausente ou reduzidíssimo.
9
  

Nos anos setenta surge, com Ciro Cardoso, Jacob Gorender e outros, uma 

nova vertente dentro desta discussão do sistema colonial que questiona este 

modelo explicativo.
10

 Sem desconsiderar o peso dos fatores externos propõe a 

existência de setores internos estruturados e dinâmicos, escravistas ou não, 

capazes de reter na colônia parte do excedente acumulado.
11

   

 Este debate marcou profundamente os inúmeros trabalhos acadêmicos 

que surgiram a partir do início dos anos oitenta.  As assim chamadas 

sociedades “coloniais” passaram a ser objeto de grande interesse acadêmico e 

deram origem a importantes pesquisas que retomaram como objeto de 

investigação diferentes regiões do país, quer sejam províncias quer sejam 

áreas específicas dentro destas províncias. O fato é que vem à tona a 

necessidade de se olhar com mais rigor esta sociedade do passado, revelar 

suas complexidades e captar o seu sentido.
12

 Este esforço transcende, 

portanto, a história de Minas e se situa dentro de um quadro mais geral de 

estudos que envolvem as várias economias do passado brasileiro. Diversas 

províncias tem sido analisadas por pesquisadores locais ou regionais, 

possibilitando a identificação das similitudes e diferenças. 

 A repercussão deste debate em Minas foi extremamente profícuo. 

Revelou fontes ricas e desconhecidas e permitiu o conhecimento de 

importantes aspectos da sociedade mineira provincial. Na seqüência dos 

trabalhos que tratam de analisar a província como um todo, surgiram 
                                                             
 
9  Futado (1977) argumenta que as plantations escravistas açucareiras tinham uma capacidade interna de resistência 
às crises estruturais.  Libby (1988) propõe que se reelabore este argumento para pensar e entender a economia 
mineira 
 
10 CARDOSO, 1982 ; GORENDER, 1972 
 
11 Para uma boa revisão crítica deste debate teórico  ver: FRAGOSO,  1992. especialmente cap.1 
 
12  Alguns exemplos de trabalhos que trataram da população de outras províncias, no século XIX são: 1) São Paulo: 
SAMARA (1988); COSTA (1988); LUNA (.1983); MARCÍLIO (1974); MOTA (1988); NOZOE & MOTTA ( 1993);  
MARCONDES (1995); EISEMBERG (1989); PETRONE (1976); BRIOSCHI  ET ALLII (1991); KUZNESOF (1990); 2) 
Bahia: MATOSO (1992); FERLINI (1988); SCHWARTZ (1989); SILVA, F.(1990); 3) Rio de Janeiro: LOBO (1978); 
FRAGOSO (1991); FLORENTINO (1987); LINHARES (1979); JUCÁ (1995);  4) Paraná : GUTIÉRREZ (1987); 5) 
Paraiba: COSTA,  D. (1992).  
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interessantes estudos setoriais, delimitados espacialmente ou não,  onde foram 

revelados aspectos importantes da realidade que estamos buscando 

compreender. É sobretudo com algumas das questões demográficas reveladas 

por esta bibliografia que vamos dialogar e contrapor nossos resultados.  

 Embora, como bem aponta João Antônio de Paula (1988), as estimativas 

de produção de ouro e diamantes em Minas no século XVIII sejam bastante 

imprecisas e   controvertidas, há consenso de que, no último quartel do 

período, a decadência da mineração estava consolidada e em Minas não cabia 

mais o rótulo de região exportadora destes produtos.
13

 

 De início, pareceu inteiramente paradoxal, para vários pesquisadores da 

história de Minas, que uma província que tivesse experimentado tão profunda 

decadência econômica de sua atividade nuclear tenha deixado registros, ao 

longo do século XIX, de expressivo  crescimento demográfico, tanto da 

população livre quanto da escrava. Muito embora naquele momento as 

estimativas de população disponíveis fossem precárias e  ficassem, quase 

sempre, restritas à distinção entre livres e cativos e limitadas pelos contornos 

das comarcas, elas revelam um inequívoco crescimento demográfico que se 

sustentou ao longo de todo século XIX.
14

 Para entender e explicar a 

permanência, em seu território, deste apreciável contingente populacional era 

preciso buscar o conhecimento mais detalhado de sua gente. Saber quantos 

eram e onde estavam, o que faziam e de que forma se articulavam, se eram 

homens ou mulheres, brancos, pretos ou mestiços, livres ou escravos. Onde 

viviam, se nas vilas ou fora delas, se dividiam o espaço doméstico com 

parentes e agregados, enfim de que forma se organizavam e se reproduziam 

dentro deste contexto. Aprofundando o conhecimento destes aspectos da 

população estamos, com certeza, contribuindo para estruturar e fortalecer a 

base demográfica sobre a qual a nossa história vai se apoiar.  

                                                             
 
13  Para uma excelente apresentação e crítica  das estimativas de produção de ouro e de diamantes em Minas ver: 
PAULA, J. ,1988. p. 201-256. O autor mostra que, no que diz respeito aos diamantes, a partir de 1772 quando se inicia 
a Real Extração a produção é nitidamente declinante. 
 
14 Os dados de população disponíveis para o século dezenove mineiro serão objeto de análise mais detalhada  no 
capítulo 3. 
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 De uma certa forma, os trabalhos que foram produzidos a partir de 1980, 

têm em comum este objetivo: refutar as proposições de que o declínio do ouro 

e do diamante desarticulou a sociedade e a economia mineira, atrofiando ou 

mesmo eliminando as relações internas e provocando inclusive depopulação. 

Podemos distinguir dois momentos dentro desta literatura tendo em vista a 

base empírica sobre a qual os argumentos são elaborados. No primeiro 

momento, predominam as inferências e as estimativas indiretas. Refuta-se a 

visão tradicional de que após o boom minerador Minas tivesse vivido um 

período de total decadência, com estagnação econômica e esvaziamento 

demográfico. Surgem proposições sobre a forma de organização econômica 

que poderia resultar neste crescimento sustentado ao longo do século. O 

segundo momento é caracterizado pela busca de evidências empíricas diretas 

tanto para consolidar a idéia de crescimento populacional, quanto para revelar 

as especificidades da organização econômica que estava associada a este 

crescimento. Estes trabalhos mais recentes se aproximam, de certa forma, da 

corrente historiográfica que privilegia a existência de uma lógica interna, cujos 

condicionantes não são unicamente aqueles determinados pelas relações 

diretas com o mercado externo.  

 É importante mencionar que Maxwell e Lenharo foram pioneiros na 

percepção da importância do setor mercantil mineiro nas primeiras décadas do 

dezenove. Desmistificam os “terríveis” efeitos da decadência do ouro, 

sugerindo que a sociedade mineira parece ter absorvido os efeitos da crise 

mantendo relações comerciais com o Rio de Janeiro, especialmente após 

1808. Lenharo propõe, inclusive, o aparecimento de uma elite, com 

participação ativa na vida política do império, que vai ser sustentada por 

fazendeiros do sul de Minas, em sua maioria proprietários de gado e vinculados 

ao comércio.
15

  

 Contudo, foi o trabalho de Martins em 1980 que acarretou o 

desdobramento mais polêmico desta discussão.
16

 O autor se propôs a 

                                                             
15  Ver MAXWELL, 1985;  LENHARO, 1979. 
 
16 MARTINS, 1980. 
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rediscutir as interpretações convencionais que articulavam a escravidão 

moderna às economias exportadoras.
17

 Apoia toda sua argumentação no 

exemplo contundente de Minas Gerais oitocentista. A província é apresentada 

naquele momento como grande importadora líquida de escravos, dona do 

maior plantel do império, apegada ao sistema escravista e ao mesmo tempo 

inteiramente voltada para a economia de subsistência, com uma pequena área 

de plantation (café), pouco ou nada mercantilizada, produzindo para mercados 

locais e para o auto consumo. 

 Não nos parece exagero afirmar que, embora polêmica da primeira à 

última página, esta tese defendida por Martins desencadeou, há cerca de 

quinze anos atrás, um debate que enriqueceu sobremaneira a historiografia do 

período oitocentista mineiro. O autor foi sobretudo provocativo, e boas 

provocações  resultam, quase sempre, em muito boas reações.
18

 

 É evidente que o grande interesse no conhecimento do ainda obscuro 

século XIX mineiro norteou várias destas reações. Questionou-se suas fontes 

de dados e suas estimativas sempre indiretas, os pressupostos de suas 

estimativas, os critérios de regionalização, as interpretações por ele sugeridas, 

até mesmo suas definições e conceitos. Suas proposições foram, em parte, 

investigadas e explicações alternativas foram sugeridas. O resultado destas 

reações foi extremamente positivo e, como veremos posteriormente, conduziu 

o próprio Martins a reconsiderar sua afirmações anteriores sobre as 

articulações econômicas internas da província.  Contudo há ainda pontos que 

precisam ser aprofundados com a incorporação de evidências empíricas 

reveladas pela descoberta de novas fontes, permanecendo o grande desafio de 

entender a dinâmica interna e externa deste sistema econômico aparentemente 

bastante diversificado. 

                                                             
17 Para Martins uma economia é considerada  exportadora quando a maior parte de sua mão-de-obra está produzindo 
bens destinados a serem vendidos em outras economias. Ver SLENES, 1988 
 
18 Tem se rotulado os inúmeros trabalhos escritos a partir desta polêmica de “revisionistas” na medida que propõem 
uma substituição de modelos interpretativos. Além do trabalho já citado de Roberto Martins, temos: MARTINS, 1983., 
MARTINS FILHO, & MARTINS,  1983 , MARTINS FILHO, &  MARTINS, 1984;  SLENES,  1983, 1988; LIBBY, 1988 . 
LUNA, & CANO, 1983. 
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 Na verdade, esta literatura revisionista enriqueceu o cenário acadêmico  

com um conjunto de trabalhos que, certamente, contribuiu para dar um salto de 

qualidade no conhecimento de nosso período imperial, tendo em vista a 

incorporação de novas fontes e o desenvolvimento de novas metodologias.
19

 

Teve início um grande esforço de pesquisa em arquivos públicos e religiosos, 

locais e regionais, no sentido de buscar evidências para proposições cuja 

fundamentação parecia aos estudiosos ainda precária.  Portanto, os registros 

deixados pela sociedade do passado foram, e continuam sendo, objeto de 

atenção dos estudiosos da nossa história demográfica e econômica. 

Intensificou-se a exploração sistemática de corpos documentais até então 

abandonados nos arquivos e começaram a ser revistos os esquemas lógicos 

propostos para a compreensão de nossa sociedade colonial. 

Conforme sugerimos anteriormente, está se consolidando mais e mais a 

idéia de uma Minas oitocentista economicamente diversificada e  

regionalmente diferenciada e é importante que qualifiquemos melhor esta 

afirmação. Quer se considere que as atividades agropecuárias e de 

transformação tenham coexistido e se desenvolvido lado a lado com a 

mineração, quer se aceite que elas só se desenvolveram a partir da 

decadência mineradora, há interessantes referências diretas e indiretas à 

presença delas dentro da província, envolvendo tanto livres quanto escravos, 

nas primeiras décadas do dezenove.
20

  Sturz, com dados do ano fiscal de 

1827-28, apresenta uma extensa lista de 40 itens que Minas exportou naquele 

ano, entre eles estão: panos de algodão, açúcar, café, fumo, marmelada, 

banha, queijo, couro semi ou totalmente transformado, gado, galinhas, 

carneiros e porcos.
21

 Outra referência interessante está ligada à vinda da corte 

                                                             
19 O trabalho de LIBBY ( 1988 ) foi o pioneiro em termos de revelar novas fontes. O autor usa, pela primeira vez, uma 
pequena amostra das listas nominativas de 1831/32. Depois dele uma série de artigos, teses e monografias foram 
produzidas com parte deste material. Muito se avançou também no levantamento de inventários post-mortem, em geral 
cobrindo áreas/municípios selecionados. Ver: GODOY, 1990 ;  MARTINS, A. 1989;  SILVA, L. 1995; MARQUES, 1995; 
RODARTE, 1995; SANTOS, G. 1995.  
 
20 Um bom resumo da discussão relativa às formas de  ligação da mineração com as atividades agropecuárias e de 
transformação é feito por GUIMARÃES & REIS , 1986. p.7-36. 
 
21 STURZ,  op cit p. 101. 
 



 13 

portuguesa para o Rio de Janeiro. A julgar pelos vínculos comerciais que logo 

se estabeleceram, já havia na parte setentrional da província   ( sul de 

Minas/São João Del Rei), e em menor escala Paracatu, um  sólido setor  

agropecuário mercantil. Estas áreas assumem o papel de abastecedoras 

enviando para o Rio de Janeiro uma gama diversificada de produtos tais como 

queijos, toucinho, fumo, aguardente, panos grossos para sacaria de café, etc.
22

 

 Retomemos neste ponto o trabalho de Martins elaborado em 1980 e os 

seus desdobramentos mais importantes, tendo em vista as questões 

demográficas que são colocadas. De certa forma, podemos identificar, neste 

debate, três pontos cujas implicações demográficas são claras: 

 A) Durante o século XIX, Minas Gerais manteve um elevado plantel 

escravo. A afirmativa se assenta em estimativas da população escrava 

fornecidas, para o ano de 1819, por relatórios coevos e no Censo do Império 

do Brasil de 1872. Se questionarmos a validade das cifras, de um ou de 

ambos, podemos alterar substancialmente as estimativas do tamanho deste 

plantel, uma vez que elas se baseiam no método de sobrevivência 

intercensitária que se apoia na diferença entre os valores dos anos limites do 

intervalo.
23

 

 B) A manutenção deste plantel se fez fundamentalmente via tráfico de 

africanos. A origem dos escravos entrados na província entre 1819 e 1872, 

estimados anteriormente, é aferida a partir  do pressuposto de que a taxa de 

crescimento natural da escravaria foi sempre negativa, dentro do intervalo de 

tempo considerado.
24

 Consequentemente, o volume de escravos presentes só 

poderia ser o resultado da entrada maciça de africanos. 

                                                             
22 Ver: LENHARO, 1979. 
 
23 As razões de sobrevivência intercensitária são calculadas comparando-se os tamanhos da população e/ou grupo 
etário no ínicio e no fim de um dado intervalo de tempo. Numa população fechada, isto é, onde as pessoas só entram 
via nascimentos e só saem via morte, o número de pessoas de 10 a 14 anos, por exemplo, é igual ao número de 
pessoas de 0 a 4 anos enumeradas 10 anos antes, subtraídos aqueles que morreram durante o período. Como se trata 
de um método residual, os valores obtidos são influenciados por possíveis erros nas estimativas da população. 
 
24 Martins (1980) reforça seu pressuposto de que o crescimento da população só poderia ser negativo mostrando que 
Slenes, usando uma abordagem diferente, chegou a conclusões análogas. Ver SLENES,  1976. 
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 C) A agricultura e pecuária de subsistência absorveram a maior fração 

deste contingente de africanos produzindo para mercados vicinais, os vínculos 

com o setor exportador eram bastante tênues. Faltou explicar como uma 

economia carregada pelo peso de um enorme setor de subsistência conseguia 

gerar divisas suficientes para dar conta das maciças importações de escravos. 

 Como veremos a seguir, o primeiro ponto foi muito pouco avaliado; 

relativamente ao segundo, há pesquisas mostrando que em períodos 

específicos e em determinadas regiões, de uma forma ou de outra apenas 

marginalmente ligadas à exportação, as populações escravas foram 

caracterizadas por famílias estáveis e pelo crescimento natural, conjugado ou 

não à compra via tráfico 
25

; o terceiro ponto suscitou as críticas mais 

contundentes. Para explicar o paradoxo de uma economia não-exportadora 

com recursos para importar grande número de escravos africanos, alguns 

autores mostram que estes setores econômicos, ao contrário do que estava 

posto, eram dinâmicos, tinham ligações com o setor exportador e  poderiam  

explicar a  capacidade de  importar escravos do sistema. 
26

 

 

 

A) As estimativas populacionais 

 

 É indiscutível que todo trabalho que se apoia em dados estatísticos deve 

ser acompanhado de uma avaliação destes dados, de modo a fornecer ao leitor 

referências para a análise dos resultados. Estes, estão diretamente vinculados 

à qualidade da informação utilizada, e são tanto mais convincentes quanto 

mais conhecidos forem os limites das evidências empíricas utilizadas. O 

século XIX mineiro é pobre de estatísticas populacionais sustentadas em bases 

sólidas. Os historiadores que se apoiam nos valores publicados para elaborar 

suas análises devem, portanto,  se cercar de cautela.   

                                                             
25 Para uma discussão da família escrava mineira no período oitocentista ver PAIVA & LIBBY, 1992, 1995 ; BOTELHO, 
1994;  LIBBY & GRIMALDI, 1988; RAMOS, 1978;  PAIVA & LIBBY & GRIMALDI, 1988, p. 23-24. 
 
26  Ver SLENES,  1988;  DEAN, 1983. p 582-584;  ENGERMAN & GENOVESE, 1983. p 585-590;  LIBBY, 1988;  LUNA 
& CANO, 1983;  PAIVA & GODOY, 1992. 
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 Tanto os dados de 1819 quanto os de 1872, usados por Martins para 

estimar o volume de africanos importados, devem ser avaliados. Por via de 

regra, as escolhas estão condicionadas à disponibilidade dos dados para as 

datas sugeridas pelo estudo. Se para a segunda metade do século os dados do 

censo de 1872 são, indubitavelmente, os mais completos que se conhecem, 

para as décadas iniciais o quadro é bem outro. Há outras estimativas 

disponíveis e a escolha dos dados do Conselheiro Velloso de Oliveira deve ser 

justificada. 

 Na verdade, os historiadores tem, ao longo do tempo, lançado mão das 

estimativas populacionais de 1776, 1786, 1808 e 1821 publicados na Revista 

do Arquivo Público Mineiro no ano de 1899, e dos dados de 1819 estimados 

pelo Conselheiro Velloso de Oliveira.
27

 São estimativas elaboradas segundo 

objetivos e critérios diferentes, com cobertura espacial muitas vezes incompleta 

e imprecisa. As cifras de 1776, por exemplo, são apresentadas por comarcas e 

não discriminam entre livres e escravos; as de 1786 trazem informação para o 

total da capitania discriminada por sexo, condição e cor (brancos, pardos e 

pretos); em 1808 temos as informações mais detalhadas e desagregadas, e 

assim por diante. Trata-se, em resumo, de uma série histórica heterogênea 

quanto ao conteúdo e, possivelmente à confiabilidade das informações.  

 A volta aos manuscritos que originaram estas estimativas tem se 

revelado promissora no sentido de avaliar a qualidade dos dados. Um  

interessante exemplo nos é fornecido pelo trabalho de Bergard que, a partir dos 

manuscritos originais do censo de 1808, propõe um ajustamento dos dados de 

1776 incluindo a população de Minas Novas  que havia sido excluída.
28

 Esta 

documentação permitiu também a análise de variações dentro da capitania 
                                                             
27 Os dados foram publicados, pela primeira vez, em dois números da Revista do Arquivo Público Mineiro editados no 
ano de 1899: Revista  Arquivo Público Mineiro, ano IV, n., 2 e 3. As estimativas do Conselheiro Velloso de Oliveira 
estão no trabalho de Joaquim Norberto de Souza e Silva,” Investigações sobre os recenseamentos da população geral 
do império e de cada província de per si, tentados desde os tempos coloniais até hoje”, escrito em 1870 como Memória 
anexa ao relatório do Ministério do Império, reproduzido em edição fac-similada em 1986, São Paulo, IPE/USP. 
 
28 Segundo Bergard ( texto manus. s/d ),  nas “Memórias Históricas da Província de Minas Gerais” publicada na 
Revista do Arquivo Público Mineiro, Anno XIII (1908), p.523-639, o autor (anônimo) diz que a população compreendida 
nos limites da diocese, e capitania, excetuado o território das Minas Novas do Arassuahy,  abrangia o total de 319 769 
pessoas em todas as classes de brancos, pardos e pretos, no ano de 1776. A razão desta exclusão parece estar ligada 
à disputa jurisdicional do território com a capitania da Bahia.  A estimativa da população de Minas Novas foi obtida 
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tomando como unidades as quatro comarcas existentes. Os resultados de 

Bergard são ainda preliminares mas suas conclusões são instigantes. O autor 

extrai, deste documento manuscrito de 1808, evidências dos efeitos da redução 

da lide mineratória sobre a população de Minas Gerais. O término do chamado 

“ciclo do ouro” afetou a dinâmica demográfica  de várias maneiras: a imigração 

de livres e a importação de escravos diminuiu acentuadamente entre 1786 e 

1808 reduzindo a taxa de crescimento médio anual da população; houve um 

comportamento diferenciado das comarcas, entre 1776 e 1808, Vila Rica e 

Serro reduzem sua participação relativa no total da população, Sabará 

permanece com o mesmo percentual e Rio das Mortes passa a concentrar o 

maior percentual de habitantes; e, o que nos parece mais interessante, a 

estrutura etária por sexo e condição de 1808 apresenta sinais de que, nas 

primeiras décadas do dezenove a população livre de cor passa a predominar 

em termos numéricos. O autor ainda conclui que se considerarmos os valores 

mais equilibrados das razões de sexos e os níveis das razões criança/mulher 

como indicadores de comportamento demográfico podemos constatar que, 

quando não pertubados pela entrada maciça de africanos, os escravos 

mineiros foram capazes de se reproduzir de forma similar à população livre de 

cor. 

 Mesmo considerando que a subdivisão em comarcas pode não captar 

convenientemente as diferenças regionais, ela ilustra o argumento de que os 

espaços da capitania não vivenciaram dinâmicas demográficas iguais, nas 

primeiras décadas do século passado, e esta diferença é ainda maior quando 

se trata do segmento cativo.   

  A volta aos documentos originais para explorá-los em 

profundidade e captar seus aspectos não revelados é, com certeza, uma 

estratégia de pesquisa que tem dado bons resultados. Embora sem a 

pretensão de esgotar as possibilidades deste tipo de abordagem resgatamos 

alguns aspectos do trabalho do Conselheiro Velloso de Oliveira, autor das 

estimativas populacionais do ano de 1819, para reforçar esta afirmação. 

                                                             
admitindo-se que, entre 1776 e 1808, a taxa de crescimento deste distrito foi a mesma do Serro ( -0,45% ao ano) e que 
também se manteve a composição por sexo e cor. 
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 Em a “Igreja do Brasil” o Conselheiro Velloso de Oliveira descreve os 

procedimentos por ele usados para obter os seus dados.
29

 Trata-se de trabalho 

elaborado para subsidiar a divisão dos bispados do reino do Brasil e, como tal, 

deveria conter informações sobre o número de habitantes das respectivas 

capitanias e seus bispados. Tendo em mãos mapas do Ouvidor do 

Desembargo do Paço relativos a 1815, 1816 e 1817 com o número de 

habitantes adultos para todas as províncias, o Conselheiro ajustou os valores 

para cobrir a parcela da população excluída. Nas suas próprias palavras: 

  
“a  inexactidão, porém, dos dittos mappas, e a notória deficiência, quen’ellesse 

observa, dos menores de sete annos, e das pessoas, que deviam andar demais 
alistadas, sem discutir as causas,que por mui notórias não é preciso referir, me 

autorizam a crescentar sobre este ultimo calculo mais a quarta parte... “  
(OLIVEIRA, 1866. P. 178 )   

 

 Fica claro, quando se observa os resultados destes ajustamentos, que o 

mesmo fator de correção foi arbitrado para livres e escravos em qualquer ponto 

do território.  Mesmo admitindo-se que os dados dos mapas do ouvidor do 

desembargo do paço, que constituíram a base destas estimativas,  fossem 

adequados, eles se referiam à população adulta e seu ajustamento, para incluir 

a parcela não adulta, deveria levar em conta as características da estrutura 

etária de cada local ou grupo social. A proporção de pessoas abaixo de 10 

anos, por exemplo, deve ser menor em áreas onde a proporção de escravos é 

elevada em função do peso do tráfico que, como se sabe é seletivo por sexo e 

idade.  O mapa do arcebispado de Mariana elaborado pelo Conselheiro Velloso 

de Oliveira refere-se à capitania de Minas Gerais e apresenta os dados 

populacionais divididos em quatro unidades: a sede do arcebispado em 

Mariana (arcebispado), e mais três bispados em São José D’El Rei, Serro do 

Frio e Paracatu.  A participação relativa do grupo escravo em cada unidade é 

bastante heterogênea: em Mariana, 45,5% da população era constituída de 

escravos enquanto no bispado de Paracatu este percentual ficava em torno de 

                                                             
29 OLIVEIRA, 1866.  Seria interessante investigar a origem  dos dados contidos nos mapas do ouvidor  do 
Desembargo do Paço. Pelo tipo de subenumeração é possível especular que tomassem como base o “rol dos 
confessados” que é um documento da Igreja , onde estava enumerada apenas a população acima de 7 anos obrigada 
ao cumprimento do preceito pascal. 
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17,0%. Além desta variação interna que o próprio autor nos sugere e que deve 

ser levada em conta na utilização de suas cifras, há uma insistente referência à 

subnumeração. Segundo o Conselheiro, este cálculo de 621 885 habitantes em 

Minas Gerais em 1819 é sem dúvida muito pequeno, tendo em vista 

estimativas disponíveis para datas anteriores e as suas expectativas de 

crescimento no período. O Conselheiro chega a sugerir que, em termos de 

Brasil, esta subnumeração era da ordem de cinqüenta por cento.
30

 

 Não desconhecemos as dificuldades que se colocam ao pesquisador 

quando analisa e avalia suas fontes. Em boa parte dos casos este tipo de 

cuidado é impedido pela impossibilidade da volta ao documento original. Este 

não é, com certeza, o caso dos dados do ano de 1819. É possível e desejável 

que se avalie com mais rigor estes dados para que as estimativas de tráfico de 

escravos sejam sustentadas em bases mais sólidas.  Até que isto aconteça 

permanece a possibilidade de termos tido no período uma entrada de africanos 

menos intensa e mais diferenciada em termos espaciais do que está posto até 

o momento. 

 Tanto o tamanho da população quanto suas características e  

distribuição no espaço devem ser considerados na escolha das estimativas 

sobre as quais se apoiarão os argumentos do pesquisador.  

 

B) Crescimento do plantel escravo 

 

 A experiência escrava no Brasil tem sido consistentemente reavaliada 

nos últimos anos. Não é mais possível aceitar que a manutenção ou 

crescimento da população escrava brasileira dependia apenas do tráfico 

negreiro africano, ou que seria impossível ocorrer a reprodução natural devido 

às altas razões de sexo provocadas pela seletividade do tráfico, que trazia 

muito mais homens do que mulheres. Há evidências de que, durante períodos 

específicos e em determinadas regiões ligadas às vezes apenas 

marginalmente ao setor exportador, os escravos constituíram famílias estáveis. 

                                                             
30 OLIVEIRA, 1866.  P. 159/199, quadro no 8. 
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Assim sendo, crescimento natural e tráfico, em dadas circunstâncias, não 

foram mutuamente exclusivos e sim complementares para a manutenção e 

expansão do plantel. 

 Uma das primeiras sugestões relacionadas à diferenciação dos padrões 

demográficos de escravos, tendo em vista áreas economicamente diferentes foi 

apresentada por Schwartz em seu estudo sobre a Bahia. Este autor estima 

que, de 1600 ao fim do período colonial, africanos compunham 70% da 

população escrava do Recôncavo. Não obstante, ao examinar as cifras do 

censo da subcapitania de Sergipe de 1785 o autor chama a atenção para a 

grande diferença existente. Nesta região também açucareira mas situada fora 

do eixo principal do tráfico negreiro internacional, apenas 30% dos escravos 

eram africanos. A razão de sexos bastante equilibrada  e a composição por 

origem evidenciava que a maior parte do plantel era constituída de escravos 

nascidos no Brasil.
31

 A noção de Schwartz de que o grau de acesso ao tráfico 

negreiro internacional refletia-se na composição da população escrava na 

Bahia do século XVIII é confirmada no caso do Paraná, já no início do século 

seguinte. Gutiérrez analisou a estrutura demográfica desta população escrava 

até 1830 quando a região era esparsamente povoada dividindo-se em duas 

regiões distintas geográfica e economicamente: uma de agricultura de 

subsistência moderadamente comercializada situada no litoral e outra no 

planalto dedicada às atividades pastoris. Com base nos dados das listas 

nominativas de dois municípios que claramente distinguiam os escravos 

africanos dos nascidos no Brasil, o autor demonstra que o Paraná,  também 

estava à margem do tráfico negreiro internacional e que, mesmo em época de 

tráfico intenso, a proporção de africanos na população escrava não excedeu 

15%. Gutiérrez mostra ainda que a quase totalidade dos crioulos tinha nascido 

na própria região, descartando qualquer contribuição expressiva do tráfico 

interno na composição do plantel local.
32

 

                                                             
31 SCHWARTZ, 1988;  GUTIÉRREZ, 1987. 
 
32 GUTIÉRREZ, 1987. p. 297-314  e  1988, p. 161-188. 
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 As listas nominativas organizadas, pelas Companhias de Ordenança 

paulistas são documentos de rara riqueza para o estudo das primeiras décadas 

do dezenove naquela área. Com base nesta documentação foram elaborados, 

recentemente,  dois estudos dos grupos familiares e domésticos, incluindo as 

famílias escravas.
33

  

 Mota estuda as características demográficas da população escrava de 

Bananal, município do Vale do Paraíba situado na rota de expansão da 

cafeicultura para o interior, entre 1801 e 1829. Por volta de 1810, o café passou 

a ser produzido nesta localidade em grande escala. Anteriormente, no entanto, 

a economia de Bananal era baseada na produção de gêneros de primeira 

necessidade e no cultivo moderado e recém-introduzido da cana-de-açúcar. 

Desta forma, o município não pode ser considerado como participante do mais 

“dinâmico” setor de exportação e nem se ligava diretamente a quaisquer das 

principais rotas do tráfico negreiro. Nas listas nomitativas de 1801, estudadas 

por Mota, mais da metade dos escravos participavam de relações familiares. A 

entrada de africanos, bem como de crioulos solteiros, a partir de 1810,  resultou 

na diminuição do número de cativos vivendo em famílias, embora a proporção 

de crianças cativas continuasse elevada. Como Mota corretamente aponta, 

mesmo após a expansão da cafeicultura na região, a reprodução natural de 

uma parte da população escrava contribui para o aumento geral no número de 

cativos, embora em proporções menores que o tráfico. 

 Costa, Schwartz e Slenes focalizam a família escrava, em 1801, no 

município vizinho de Lorena, onde a cana-de-açúcar havia sido reintroduzida e 

estava se consolidando como complemento das atividades agropastoris lá 

existentes. Aí  também prevaleciam relações relativamente fracas com a 

economia de exportação e um acesso reduzido ao tráfico negreiro 

internacional. Os resultados de Lorena são muito parecidos com aqueles de 

Bananal: em torno de 53% dos escravos do município residiam em 

agrupamentos familiares. Os autores apontam, também, para dois outros 

pontos importantes: a relação entre a magnitude das posses de escravos e a 

                                                             
33 Ver MOTA, 1990; SLENES, 1988. P.189-203; COSTA. & SLENES e SCHWARTZ, 1987. P.245-296. 
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frequência das relações familiares, e a possibilidade de relacionamento com 

parceiros de fora do plantel. Tanto a fecundidade das escravas quanto o 

número de famílias eram mais altos nos planteis maiores. O alto número de 

mães solteiras entre as escravas de pequenas posses sugere a possibilidade 

de estabelecer relacionamento interplantéis.
34

  

Em suma, os resultados de Lorena, Bananal e do Paraná apontam a 

família escrava como uma parte expressiva da experiência escrava no Brasil e 

sugerem que, em nível regional, fracas ligações com a economia de 

exportação podiam se associar a padrões demográficos distintos nos quais a 

reprodução representou um papel importante. 
35

 Em Minas, o debate sobre 

as formas de crescimento da escravaria, se deu via importação maciça, 

reprodução natural ou ambos, remonta ao ano de 1983. Warren Dean foi o 

primeiro a sugerir a Roberto Martins esta hipótese. 
 
 

“Gostaria de sugerir que o crescimento da população escrava em Minas poderia 
ser melhor explicado se os autores abandonassem o pressuposto de taxas de 
mortalidadeexcessivamente altas. Parece mais provável, dentro das condições 

que eles descreveram, que    enquanto a população escrava das regiões cafeeiras 
da Zona da Mata crescia via importação, a população escrava das áreas não 

cafeeiras estivessem crescendo via reprodução natural”  ( DEAN, 1983. p. 583)
36

 
 
 

Na mesma época, Luna e Cano também sugerem que a reprodução 

natural de escravos em Minas, no século XIX, não pode ser descartada como 

explicação para crescimento do plantel, tendo em vista a prevalência de 

condições de trabalho menos duras do que as da mineração
37

. 

                                                             
34 Deve-se notar aquí que o maior plantel escravo encontrado na lista nominativa de Lorena era constituído por apenas 
41 escravos e que, no geral, tanto a frequência das relações familiares quanto as taxas de fecundidade tendiam a 
aumentar nas posse acima de 5 cativos. 
 
35 Sobre a família escrava em outras regiões ver: FRAGOSO & FLORENTINO, 1987. p.151-173; SLENES, 1987. p 
217-227 e  1988 p.189-203. 
 
36 ( DEAN. 1983 - tradução da citação feita por Clotilde Andrade Paiva ) .  Dean argumenta ainda que , no século XIX, 
a população livre brasileira estava crescendo a uma taxa média anual de 1,5%. Mesmo se os escravos das áreas não 
cafeeiras se reproduzissem a uma taxa muito inferior a esta, a hipótese da importação seria amenizada. Esta sugestão 
se apoia na afirmação dos própios autores de que havia diferença nos níveis de mortalidade de acordo com a atividade 
econômica predominante.  
 
37 LUNA & CANO, 1983. 
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Estas hipóteses levantadas sobre o potencial reprodutivo das populações 

escravas foram parcialmente avaliadas em dois estudos regionais apoiados em 

fontes históricas pouco exploradas ou mesmo inéditas. Trata-se das primeiras 

tentativas de comprovar, empiricamente, a possibilidade de reprodução natural 

dos cativos em terras mineiras.  

    Botelho estudou a família escrava na região norte mineira de Montes 

Claros, entre 1810 e 1888, utilizando-se de listas nominativas de habitantes, 

registros paroquiais, inventários post-mortem, contas de tutela e ações de 

liberdade. 
38

 Este autor nos mostra que, ao longo do dezenove, Montes Claros 

volta-se para o abastecimento dos mercados que se expandem dentro da 

província, tornando-se uma economia subordinada mas não estagnada. 

Mesmo que tenha havido tráfico intra-provincial e a região tenha enviado 

escravos para outras áreas o plantel foi mantido, ou mesmo acrescido, graças, 

principalmente, à reprodução natural inferida pela grande presença de 

escravos crioulos, por razões de sexo relativamente equilibradas, pelo elevado 

percentual de crianças na produção cativa e por taxas brutas de natalidade 

elevadas, se comparadas a outras localidades brasileiras e mesmo 

estrangeiras. Os inventários post-mortem, as contas de tutela e as ações de 

liberdade são fontes interessantes para consolidar as evidências de produção 

natural, retratando a família cativa e seu proprietário. Aí estão explicitadas as 

relações familiares dos escravos, seus laços de parentesco e de compadrio. 

Apesar das condições econômicas desfavoráveis, Montes Claros mantém ou 

até mesmo expande ligeiramente sua participação no plantel provincial.
39

 Os 

achados de Botelho também reforçam a tese de Schwartz de que o grau de 

acesso ao tráfico negreiro internacional refletia-se na composição da população 

escrava, possibilitando, nestas regiões mais isoladas das principais rotas 

comerciais, que a manutenção do plantel se desse via reprodução natural. 

    Paiva e Libby usando as listas nominativas de habitantes de 1831/32 e 

as Matrículas de escravos para o fundo de emancipação datadas de 1873/75, 
                                                             
38  BOTELHO, 1994. 
 
39 Entre a década de 1830 a de 1870 a participação da população escrava do distrito de Montes Claros na população 
total da província passa de 0,24 % para 0,41 %.  Ver BOTELHO, 1994. p. 75.  
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estudaram os padrões demográficos das áreas de Paracatu e do oeste mineiro 

antes e depois do término do tráfico negreiro internacional. 
40

 Usando dados 

relativos a estrutura por idade, sexo e condição social em cada momento os 

autores analisam as variações nas estruturas etárias, nas razões de sexo e nos 

valores padronizados das razões crianças/mulheres.
41

 Os achados sugerem 

que certos aspectos dos padrões de reprodução positiva operantes na década 

de 1870 estavam, de certa forma, presente nos anos trinta. A presença de 

crianças de 0 a 9 já era expressiva na primeira metade do século mesmo no 

contexto de tráfico negreiro intenso. A proporção de mulheres em idade 

fecunda na população feminina total também era e se mantém elevada durante 

o período. As alterações na estrutura de posse escrava que foram observadas 

no decorrer do intervalo de tempo abordado neste estudo, no sentido de 

pulverizar a propriedade escrava, não parecem ter afetado o comportamento 

reprodutivo da escravaria. Em geral a capacidade de procriar tem sido 

positivamente associada ao tamanho do plantel. 
42

 No entanto, Paiva e Libby 

sugerem que o tamanho da posse parece ter deixado de ser uma variável 

relevante em termos dos padrões de reprodução uma vez cessado o tráfico 

negreiro internacional, e a própria reprodução poderia ter se tornado um fator 

importante na determinação do tamanho das posses confirmando os achados 

de Botelho para Montes Claros. Sintetizando, os autores argumentam que a 

natureza da economia mineira especialmente voltada para o mercado interno, 

mas com vínculos comerciais externos importantes, favoreceu a coexistência 

das duas formas de reposição do plantel escravo, isto é, importação e 

reprodução natural. Mesmo sobre a influência adversa do tráfico negreiro, em 

determinados períodos e regiões os padrões reprodutivos foram positivos. 

                                                             
 
40  PAIVA & LIBBY, 1992, 1995 
 
41   Para controlar o efeito da estrutura etária sobre os valores da razão criança/mulher ( 0-9/15-49) foi feita uma 
pafronização indireta baseada nos seguintes pressupostos: 1- a taxa de crescimento das mulheres escravas de 15 a 49 
permaneceu constante nos 10 anos anteriores a cada rolamento;  2- dentro de cada período de 10 anos a estrutura 
etária das adultas permaneceu constante;  3- a mortalidade era constante e a expectativa de vida ao nascer das 
mulheres era cerca de 32,5 anos ( Model West, Level 6,  COALE &  DEMENY, 1966 ); 4- Utilizou-se distribuíção padrão 
de taxas específicas de fecundidade por idades para o Brasil em 1903  Ver:  FRIAS E CARVALHO, 1992. 
 
42  A esse respeito ver LUNA, 1986; COSTA & LUNA, 1982  
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Estes trabalhos de Botelho, Paiva e Libby para Minas Gerais refletem 

uma preocupação muito salutar de redimensionar propostas interpretativas 

através de investigações regionalizadas, com base em corpos documentais 

pouco explorados, que permitem rediscutir pressupostos e avaliar métodos e 

técnicas usados na demografia histórica. 

 

C) A economia: o mercado interno 

 

O segmento cativo da população foi, sem dúvida, o denominador comum 

da discussão historiográfica da década de 1980. A dimensão e a distribuição 

espacial deste segmento, suas características segundo a origem nacional ou 

africana, sua distribuição segundo o tamanho das posses de cativos, os tipos 

de atividades econômicas em que eles estavam envolvidos, quer se considere 

a primeira ou a segunda metade do século, estão no cerne destes estudos. 

Slenes foi, desde o início, um interlocutor exigente para os Martins. 

Embora tenha admitido marginalmente a possibilidade de reprodução natural 

do plantel cativo, considerou convincentes as estimativas apresentadas do 

tráfico internacional de escravos e partiu para a discussão das razões que as 

sustentariam deslocando, desta forma, o eixo da polêmica para a importância 

do setor exportador de Minas.  

  
“Acredito que os Martins subestimam em muito a importância do setor exportador 

de Minas e de seu impacto na economia interna da província. As atividades de 
exportação não só permitiram um grande tráfico de escravos, mas também 

constituíam o centro dinâmico da economia mineira. É a importância desse centro 
dinâmico - e de seus efeitos multiplicadores sobre o resto da economia - que 

explica o apego dos mineiros à escravidão durante boa parte do século.  Por 
outro lado, a retração desse centro e de seus efeitos multiplicadores é responsável 
pelo declínio do sistema escravista, que se evidencia ( ao contrário do que dizem 
os Martins ) em grande parte do interior de minas na últimas décadas do Império”.                           

( SLENES, 1988. p. 453 ) 
 
 

Conforme já mencionamos anteriormente, para Slenes o trabalho dos 

Martins tem dois pontos especialmente vulneráveis. Primeiro, não avalia 

criticamente os dados da pauta de exportação mineira o que, inevitavelmente, 

os conduz a subestimar sua importância. Segundo, adota uma definição pouco 

convencional de economia de exportação, que não incorpora todos os setores 
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a elas ligados, mesmo que indiretamente. Segundo ele, para dimensionar o 

setor exportador de uma dada economia é preciso reconstituir as relações 

deste com a produção para o consumo interno, tanto de alimentos quantos de 

produtos manufaturados. A produção de alimentos e quaisquer outros bens 

destinados à manutenção do setor exportador constitui uma forma de 

participação indireta na economia de exportação. Indiretas mas igualmente 

importante em termos de volume de bens gerados e de mão-de-obra envolvida. 

Boa parte do contingente cativo mineiro estava alocada neste setor econômico 

que, além de produzir para abastecer o mercado interno, ainda exportava uma 

gama variada de produtos para as províncias vizinhas. 

No final dos anos oitenta Libby aprofunda uma pouco mais o 

conhecimento da organização do mercado interno mineiro. Seu trabalho é 

pioneiro na busca de evidências empíricas que permitam a caracterização 

desta economia. 
43

 Foi Libby quem primeiro localizou,  no Arquivo Público 

Mineiro, o riquíssimo conjunto de listas nominativas de habitantes de 1831/32 

que são usadas neste trabalho, mas por restrições de diversas ordens ele não 

utilizou senão um pequeno conjunto delas. Ao ser forçado a optar por uma 

seleção de documentos trouxe para o seu trabalho algumas dificuldades no 

que diz respeito à avaliação da representatividade da amostra escolhida. Como 

o próprio autor afirma reiteradas vezes, sua base empírica ainda é insuficiente 

para aprofundar muitas questões relevantes dentro desta temática.  Seu 

trabalho privilegia o estudo do setor de transformação da economia provincial 

provando que Minas reage à ameaça de estagnação e decadência, advinda do 

declínio da mineração, expandindo sua base produtiva. Libby elege a 

siderurgia, a mineração subterrânea e a indústria textil como objeto principal de 

sua pesquisa sem contudo deixar de registrar que a agropecuária mercantil de 

subsistência era, em termos de absorção de mão-de-obra o setor 

predominante.  

 
“ O grande sustentáculo da economia mineira no século XIX foi a agricultura 

mercantil de subsistência, ou seja, a produção e alimentos básicos destinados ora 

                                                             
43  Ver LIBBY, 1988. 
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ao autoconsumo, ora ao mercado interno, dentro e fora da província “                   .    
( LIBBY, 1988. p. 14 ) 

 

Ao lado deste setor havia, também, uma gama variada de atividades de 

transformação, com produção suficiente para suprir grande parte da demanda 

interna e liberar a província do ônus de certas importações, caracterizando 

aquilo que o autor chamou de “economia de acomodação”. 
44

  Usando dados 

demográficos preliminares, aí incluídos aspectos da estrutura ocupacional por 

sexo e condição social, este autor avalia o desempenho de cada setor tendo 

em vista os vários estágios de sua organização produtiva, a saber, a indústria 

doméstica, a produção artesanal, a produção manufatureira e o sistema fabril.
45

 

Confirma-se a diversificação econômica da Minas provincial como resposta ao 

processo secular de adaptação ao revés econômico que ameaçava a província 

com a estagnação e a decadência. 

À luz de novas e melhores evidências empíricas vão sendo reformuladas 

antigas interpretações da história de Minas e se esclarecendo várias das 

contradições e fragilidades presentes nos trabalhos pioneiros. Uma das mais 

claras manifestações nesta direção nos é dada pelo próprio Martins em 

trabalho publicado em 1994. Embora este autor continue reafirmando 

enfaticamente que Minas foi o maior importador líquido de escravos do Império, 

pelo menos enquanto durou o tráfico Atlântico, já admite que, diferentemente 

do que havia afirmado no início dos anos oitenta, pesquisas mais recentes tem 

mostrado que a organização da economia mineira não era bem aquela descrita 

por ele. Ele reconsidera os vínculos de Minas com setor exportador e admite 

que esta associação existia, embora apoiado em bases diferentes da 

economias exportadoras convencionais.  Segundo palavra do próprio autor,  

 
“Na Minas oitocentista não se encontra essa associação: as importações de 

escravos não se vinculam à evolução de um único produto, setor ou região. Em 
particular, elas não se explicam apenas pelo desenvolvimento da indústria 

                                                             
44  Libby menciona que a acomodação é a versão mineira da secular retração da agricultura de exportação analisada 
por Furtado. Neste estágio de retração se mantém,  sem  ser desmantelada, a estrutura escravista e esta manutenção 
é assegurada pela expansão do setor de subsistência. Ver LIBBY, 1988. p.123. 
 
45  Libby chama de indústria o conjunto de atividades produtivas que visam a transformação de matérias primas em 
artigos acabados. Ver LIBBY, 1988. p.14. 
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cafeeira, mas pela demanda conjunta de vários setores de uma economia 
diversificada e que se expandia, embora com oscilações e rítmos diferenciados 

entre setores e regiões. A diversidade mineira incluía a mineração de ouro e 
diamantes, a agricultura de exportação de diversos produtos, a agricultura e a 

pecuária comerciais voltadas para os mercados nacional e provincial, a produção 
de subsistência, algumas manufaturas  (em especial o fabrico de ferro e têxteis de 
algodão ), o comércio, os transportes e outros serviços”.  ( MARTINS, 1994, p. 13) 

 

Martins reconsidera suas afirmações anteriores sobre a pouca 

importância do setor minerador de ouro e diamantes enquanto destino dos 

escravos importados e redefine também o papel do chamado setor 

exportador.
46

 O autor afirma que pesquisas recentes mostram que a mineração 

no dezenove era vigorosa e ia muito além da faiscação.
47

 Concorda que, até 

meados do século, os setores produtores de ouro e diamantes envolveram 

direta ou indiretamente parcela  expressiva da população, inclusive escrava. 

Além daqueles que se dedicavam à atividade mineratória havia um grande 

contingente populacional livre e/ou cativo ligado à produção de vários insumos, 

de alimentos e outros produtos destinados a abastecer esta população em 

crescimento. O café só passa a ter presença significativa na lista de exportação 

depois de 1850, e sua expansão tem impacto grande na expansão da 

escravaria embora bem localizado regionalmente. Desde as primeiras décadas 

do oitocentos havia uma demanda interna por panos de algodão, manufaturas 

de ferro, aguardente e rapadura e se mantinha uma razoável exportação  intra 

e inter provincial de bovinos, suínos, laticínios, fumos e panos de algodão. 

Livres e escravos participavam desta dinâmica e o que permitiu que tal sistema 

escravista se mantivesse e se reproduzisse, essencialmente via tráfico, era a 

abundância de terras livres onde só seria possível obter os trabalhadores 

necessários via trabalho forçado. 

Podemos afirmar que o perfil diversificado e dinâmico da economia 

mineira no século XIX está se consolidando. Há, com certeza, muitos pontos 

ainda obscuros e cuja investigação é difilcultada pela indisponibilidade, ao 

menos presente, de fontes suficiêntes. A importância das pesquisas realizadas 
                                                             
46  Em 1832 termina o monopólio estatal de exploração dos diamantes, desarticula-se o Distrito Diamantino, e até por 
volta de 1850 toda a região  e as áreas vizinhas se densenvolvem muito. 
 
47 Ver MARTINS & BRITO, 1989.  
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ao longo dos últimos anos foi incontestável na consolidação deste 

conhecimento. 

Como vamos mostrar nos capítulos que se seguem, a riquíssima relação 

de ocupações simples e compostas contidas no levantamento das Listas 

Nominativas de 1831, também aponta para a presença de uma estrutura 

ocupacional diversificada e complexa. Dentro destas Listas Nominativas 

existentes para a província de Minas Gerais no ano de 1831 encontramos, 

também, referências a vários tipos de estabelecimentos: fábricas ( de 

aguardente, de ferro, de chapéus, de fumo, de lã, de louças, etc ); fazendas de 

criação, lavoura ou ambos; engenhos ( de cana, de serrar ); além dos quartéis, 

seminários, isto é, uma multiplicidade de unidades produtivas e profissionais 

diferenciadas que apontam na mesma direção. 
48

  

O que parece ter ocorrido foi uma substituição da mineração ( como 

atividade nuclear ) por um conjunto de atividades econômicas diversas. 

Podemos portanto supor que estas atividades sempre coexistiram com a 

exploração aurífera e com a retração desta atividade mineradora elas passam 

a ser melhor visualizadas. Aparentemente, portanto, esta passagem de uma 

situação à outra se deu sem grandes rupturas uma vez que a maior parte da 

população já estava familiarizada com estas atividades e as tranferências de 

mão-de-obra foram se dando sem grandes custos de adaptação. 

Para concluir citamos o Vigário de Catas Altas do Mato Dentro que, em 

1821,  já percebia com clareza esta transição:  

 
"Sendo as freguesias desta Província à princípio pequenos districtos, q. apenas 
circularão as povoações fundadas nos lugares dos serviços mineradores, hoje em dia 
se não pode com individuação descrever os limites de cada huma, para que 
passandoalguns dos mineiros à agricultores foram penetrando os sertões incultos, 
estabelecendo-se em grandes fazendas, e sem atender às distancias prestarão 
obediência ao Parocho, ou Capellão do logar donde se auzentarão, ficando por este  
princípio irregular, e tortuosos quasi todos os limites das sobred-as freguezias, por 
serem estes os próprios de cada hum dos fazendeiros.” (Arquivo da Câmara 
Municipal de Mariana, Livro 154) 

                                                             
 
48 Uma grande parte dos distritos de paz - unidade de informação destas listas - trazia, em anexo, uam Relação de 
Fábrica do distrito, de onde listamos cerca de 30 diferentes tipos de unidades econômicas. Muitas destas unidades são 
resultantes de associações de dois ou mais tipos de atividade econômica, sendo que a associação mais frequente é 
aquela entre  “ a fazenda de lavoura e criação “ e o engenho   ( de vários tipos)  ou a mineração. 
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CAPÍTULO  2 
 

   

  Antecedentes: 
Trajetória da ocupação de Minas Gerais no século XVIII: aspectos da 

economia  do ouro;  identificação do “arranjo”   conformado na  época colonial 
 
 
 

 

  As fontes levantadas para a elaboração deste trabalho nos 

permitem conhecer, com apreciável riqueza de detalhes,  as características 

demográficas da província de Minas Gerais na primeira metade do século XIX 

e desta forma, contribuir para elucidar algumas das questões colocadas no 

capítulo anterior
1
. Podemos penetrar nas unidades domésticas para conhecer 

seus integrantes, seu chefe e o tipo de tarefas que aí são realizadas. 

Percorremos o espaço provincial e descobrimos as semelhanças e diferenças 

entre as diversas regiões tendo em vista a sua estrutura demográfica e as 

atividades econômicas aí realizadas.
2
  Elas podem nos revelar, ainda, as 

características das pessoas que produziam  e distribuíam bens sendo, 

portanto, elemento importante para a compreensão e explicação dos 

fenômenos sócio-econômicos da época.  Como vamos mostrar nos 

capítulos que se seguem, existia em Minas, durante o século XIX, uma gama 

variada de atividades econômicas espalhadas por todo o território: indústria 

têxtil, siderurgia e metalurgia,  mineração, agricultura e pecuária, além de uma 

série de atividades artesanais e manufatureiras ( artefatos de couro, metais e 

fibras, madeira e cerâmica, fumo, queijos, doces, farinhas, aguardente , 

rapadura e açúcar, etc). Uma parte desta produção era destinada ao mercado 

interno, mas há muitas referências a relações comerciais com locais distantes 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 As principais fontes primárias aqui referidas são as listas nominativas de habitantes de 1831/32, a relação de 
engenhos e casas de negócios de 1836, e os relatos de um conjunto de viajantes estrangeiros que visitaram Minas na 
primeira metade do dezenove. 
2 Mais adiante apresentaremos a divisão regional da província que será utilizada e a discussão dos critérios usados 
para a regionalização. 
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dentro do território provincial e com as praças do Rio de Janeiro,  Campinas e 

sul da Bahia.
3
   

   Estamos sugerindo que este quadro resulta da substituição gradual  da 

mineração (como atividade nuclear) por um conjunto de atividades econômicas 

diversas, cujas raízes remontam ao século anterior. Estamos, em outras 

palavras, propondo que se busque, dentro do contexto colonial, os 

antecedentes deste quadro que acabamos de descrever. 
4
  

 As relações da mineração com outras atividades econômicas 

(agropecuárias, comerciais e de transformação), no decorrer do século XVIII, é 

tema ainda controvertido. De um lado, estão aqueles que afirmam que a lide 

mineratória desestimulou qualquer tipo de investimento em outras atividades 

econômicas, antes de se iniciar o declínio de sua produção. De outro, os 

defensores da articulação  da mineração com outros tipos de  atividade 

econômica desde o início de seu desenvolvimento. Nesta perspectiva, a 

natureza especializada da mineração levaria à demanda de serviços diversos, 

principalmente de artesãos e de produção de alimentos para seu 

abastecimento. 
5
  Holanda, por exemplo, está entre aqueles que apontam para 

este aspecto. Em trecho muitas vezes citado,  afirma que: 

 

 

 

 

 
“em meados do século o negócio dos metais e das gemas preciosas não ocuparia 
senão o terço,ou bem menos, da população, segundo cálculos mais generosos, 
cuja fidelidade, todavia, não é dado averiguar com certeza. O grosso dessa 
gentdosmais variados ofícios, boticários, prestamistas, 
estalajadeiros,taberneiros,advogados, médicos, cirurgiões barbeiros, burocratas, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3 Ver entre outros LENHARO, 1979;  MARTINS, 1980;  LIBBY, 1988;  SLENES, 1983;  STURZ, 1987. Para meados do 
século XIX, as respostas à Circular de 11 de novembro de 1854 onde se pedia informações sobre o “estado da 
industria” da localidade, também fazem diversas referências  a esta produção diversificada. (Arquivo Público Mineiro,  
Sp códices  570, 609, 654, 657). Os viajantes estrangeiros, como veremos com detalhes mais adiante também nos dão 
depoimentos neste sentido. 
4 Por atividade nuclear estamos entendendo aquela que era a mais rendosa mas não, necessariamente, aquela que 
envolvia a maior parte da população. 
5  Um resumo desta polêmica está em GUIMARÃES & REIS, 1986. 
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clérigos, mestre-escolas, tropeiros, soldados da milícia paga ou, desde 1766, do 
corpo auxiliar, que se tornaram, uns e outros, pelas suas turbulências e atropelos, 
causa de constante alarme entre os moradores. Sem falar nos escravos, cujo total, 
segundo documentos da época, ascendiam a mais de cem mil”. 
 ( HOLANDA: 1993, p. 289 ) 

 

  Nos relatos e documentos deixados pela população da época 

setecentista também encontramos referências à associação da mineração com 

outras atividades. Guimarães e Reis ilustram bem esta relação com a 

agropecuária reproduzindo trechos das cartas de sesmarias concedidas entre 

1700 e 1750 onde o sesmeiro “tinha roças e lavras”, “minerava e plantava cana 

com bastante negros”, “possuía escravos minerando  e plantando 

mantimentos”.
6
  Pesquisando os inventários post-mortem da população 

ouropretana entre 1740 e 1770, Magalhães encontra um considerável número 

de inventários do tipo misto, isto é com bens rurais (chácaras, sítios e roças) e 

também urbanos (lojas) , todos eles com seus planteis escravos.
7
  

A mineração foi, sem dúvida uma atividade nuclear no sentido não só de 

ser a mais rentável, mas, sobretudo, pelo fato das demais atividades serem 

subsidiárias destas e terem surgido com a função de apoiá-la.  Considerada 

desta forma a mineração emprega mais do que qualquer outra atividade ou, em 

outras palavras, responde por toda a economia. 

A estração aurífera é o centro dinâmico da economia e também gera seus   

“ efeitos multiplicadores “. Com variações regionais e rítmos temporais 

múltiplos a  “ decadência “ liberta os outros setores que não só passam a ter 

que buscar outros mercados externos a Minas, mas que, progressivamente se 

redimensionam segundo a nova configuração da economia. Processo secular, 

estremamente lento, Minas passa de realidade marcada por economia 

mononuclear para economia  diversificada e muito mais complexa. 

  Fica claro portanto, que nesta parte do trabalho, buscamos 

apenas resgatar, dentro do contexto colonial, os antecedentes desta estrutura 

sócio-econômica plural que vamos encontrar no período provincial. Buscamos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

6  GUIMARÃES & REIS, op. Cit. 
7 MAGALHÃES, 1986. Outros trabalhos que mencionam a diversidade econômica do século XVIII são: HIGGENS, 
1990 e  PAIVA, E. 1995. 
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entender as origens deste tipo de sociedade cujas características 

demográficas, no século XIX, nos é dado conhecer. 

    As raízes deste  novo tipo de sociedade que se estruturou dentro 

do contexto colonial estão definitivamente ligadas ao descobrimento do ouro e 

dos diamantes em Minas Gerais no no final do século XVII e início do XVIII. 

Estas descobertas definiram novos limites geográficos, influíram de modo 

decisivo na distribuição de sua população, redefiniram as suas relações com o 

mercado interno e externo, resultando na constituição de uma sociedade 

diferente daquelas já conhecidas na Colônia e ligadas principalmente à 

atividade agro-exportadora. Existiam no Brasil algumas áreas cujas atividades 

econômicas não estavam ligadas diretamente ao setor exportador. Estavam 

neste caso a produção de gêneros alimentícios do planalto paulista, a produção 

de charque e de muares no sul do Brasil que abastecia, inclusive a área 

mineradora e a pecuária do sertão nordestino e do sul. 

A criação de gado embora tenha constituído atividade secundária no 

período colonial teve junto  com a mineração papel importante na ocupação do 

território brasileiro. No dizer de Holanda “ o ouro como que ligou , por meio de 

boiadas e tropas de muares, o norte e o sul do país “. 
8
 Num primeiro momento 

as áreas pastoris do nordeste abasteceram as regiões açucareiras e 

posteriormente as áreas mineradoras. A criação de gado do sul se destinaria 

inicialmente ao litoral, mas depois da descoberta do ouro passou a abastecer, 

também, a região mineradora.    

 É  oportuno lembrar ainda que o território mineiro começou a ser 

ocupado com o desenvolvimento da pecuária, especialmente ao longo do vale 

do Rio São Francisco, para atender à demanda do chamado complexo 

açucareiro nordestino.
9
 

    Procuramos, também, rever algumas interpretações  consolidadas 

sobre a realidade setecentista, repensando o papel que o conjunto de 

atividades não incluídas dentro do setor minerador, veio a representar no 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

8   HOLANDA, 1993. p . 219. 
9 Vários autores afirmam que o complexo açucareiro não era auto suficiente. Ver o trabalho de SILVA, F. 1990,  que 
trata do abastecimento de Salvador e do Recôncavo nos séculos XVII e XVIII. 
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desenvolvimento futuro desta sociedade colonial e seus possíveis 

desdobramentos no período provincial. 

  Isto posto, não nos parece exagero afirmar que não se passa 

impunimente por uma experiência tão avassaladora como foi a descoberta do 

ouro e dos diamantes na região de Minas Gerais.  A  virada do século XVII para 

o XVIII foi marcada por eventos que provocaram mudanças profundas tanto em 

Portugal como em sua Colônia de além mar.
10

 Inicialmente, “a notícia da 

descoberta de ouro nas Gerais é avassaladora. Provoca entusiasmo e intensos 

fluxos migratórios. Provoca euforia e urbanização. Riqueza e fome. Alta de 

preços e crise na produção agrícola” ( PAULA, J: 1988, p.67).  Ao longo do 

século XVIII, no rastro destes acontecimentos, também surge dentro deste 

espaço um conjunto de atividades econômicas diversificadas, certamente 

lideradas pela extração aurífera, mas que se consolidam mostrando uma 

importância  que não tem sido devidamente considerada.  

  É importante ressaltar que esta é uma afirmação bastante 

controvertida: a “camada intermediária” de Caio Prado Júnior (1973),  os 

“desclassificados do ouro” de Laura de Melo e Souza       (1986) , os “pés-

rapados” de Augusto de Lima Júnior (1978) , a imensa população flutuante de 

Sérgio Buarque  de Holanda (1976) , a população livre de posição ambígua de 

Florestan Fernandes (1976) são apresentados como exemplos da 

incapacidade interna da economia mineradora de se desenvolver.
11

  Estes 

autores, como Wilson Cano (1977), questionam a capacidade dinâmica da 

economia mineradora apontando para sua extrema dependência externa. O 

resultado é o surgimento de uma camada pobre,  à margem do mercado e sem 

capacidade de articulação social.   

  Esta interpretação tem sido questionada à luz de pesquisas que 

mostram que em torno da lide mineratória surgiram atividades diversas, que 

envolviam tanto escravistas de qualquer porte quanto a parcela livre e não 

proprietária de escravos da população. Estes grupos foram capazes de se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

10 Sobre a importância da descoberta do ouro brasileiro dentro sistema colonial português ver: BOXER,  1987. p. 190-
243;  PRADO JÚNIOR, 1945; HOLANDA, 1993, FURTADO, 1961, NOVAES, 1979. 
11 Para uma discussão mais detalhada desta temática ver SOUZA, 1986.  p. 62. 
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articular interna e externamente e sua importância está sendo revelada por 

pesquisas recentes.
12

 

  Vejamos em primeiro lugar o processo de ocupação. É inegável 

que a descoberta do ouro e dos diamantes , nos últimos anos do século XVII e 

início do século XVIII,  imantou o território da Capitania das Minas Gerais 

atraindo levas de aventureiros e desbravadores que penetraram e 

conquistaram  seus espaços em busca destas riquezas.
13

 Esta ocupação se 

deu de modo surpreendentemente rápido se considerarmos as enormes 

distâncias, a precariedade dos caminhos, e os inúmeros perigos que estes 

pioneiros tiveram que enfrentar. 

  Embora esta ocupação não tenha sido exatamente planejada, ela 

está longe de ter sido um processo  aleatório. Inicialmente ela seguiu o rastro 

da disponibilidade de riquezas minerais, e num segundo momento foi dirigida 

pela procura de terras férteis.
14

 

  As maiores reservas de ouro e diamantes  estavam localizadas ao 

longo da Serra do Espinhaço, que é a mais antiga formação geológica do país. 

Em torno dela a atividade mineratória foi mais intensa e consequentemente a 

concentração demográfica foi maior. Nas primeiras décadas do século XVIII, 

fase de expansão da mineração, escravos e seus donos se deslocavam 

constantemente, seguindo os leitos dos rios com suas bateias em busca do 

ouro de aluvião ou abrindo catas às margens destes rios.  O abastecimento 

desta população era feito por tropas vindas de São Paulo, Rio de Janeiro e 

também da Bahia pelo Rio São Francisco. Os núcleos populacionais que se 

formavam tinham duração efêmera. Tão logo se esgotasse o ouro o sítio era 

abandonado em busca de lugares onde o resultado do trabalho desse maior 

retorno.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

12  Dois estudos focalizam o amplo envolvimento de diferentes camadas sociais no comércio são:  CHAVES, 1995 e 
FIGUEREDO, 1993. p. 31-71. Para um estudo das atividades independentes dos escravos e da inserção de forros na 
economia mineira do setecentos ver PAIVA, E. 1988 
13 As descobertas diamantíferas ocorreram um pouco mais tarde, datam do final da década de 1720, sobre este tema 
ver PAULA, J. 1988.  Para uma visão geral da descoberta dos diamantes e o comércio legal e ilegal dos mesmos ver: 
BERNSTEIN, 1986. 
14 PAULA, F. 1965  citado por PAULA, J. 1988.  p.59. 
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  A itinerância se reduz quando o ouro de aluvião começa a se 

reduzir e  as catas se deslocam para áreas mais altas, abandonando o leito dos 

rios, usando instrumentos de trabalho mais fixos e mais caros.
15

 A exploração 

de “catas altas”, como o próprio nome está a sugerir, dependia da construção 

de andaimes e aquedutos nas encostas induzindo seus proprietários a se 

estabelecer de modo mais estável em torno delas. 

  As primeiras oito vilas que foram criadas em Minas tem, com 

certeza, suas origens nos núcleos mineratórios e se consolidaram enquanto 

aglomerados urbanos até 1729.
16

 As outras oito vilas que foram criadas 

durante o período colonial datam da segunda metade do século e tiveram 

origem mais diversa.
17

 As primeiras estão localizadas sobretudo ao longo da 

Serra do Espinhaço, são relativamente próximas e constituem o ponto de 

partida da rede de vilas e cidades que vai se desenhar dentro da região. As 

demais vieram a se formar  em função daquilo que Iglésias chamou de 

movimento populacional centrífugo, um movimento natural do centro para 

outras regiões em busca de melhores oportunidades de trabalho.
18

  

  Atraídos pelo ouro e o diamante e estimulados pela Coroa 

Portuguesa chegaram grandes levas de brancos, negros e mestiços.  

 O elemento branco veio tanto de Portugal quanto de outros pontos do 

território colonial. Antonil menciona que o fascínio exercido pelo ouro é tal que 

todos os anos desembarcam no Brasil vindas de Portugal, com destino à região 

das minas, pessoas das mais diversas origens, idades, sexo e condição social, 

além de religiosos seculares. Este movimento populacional acaba  

desorganizando a sociedade portuguesa e acarretando uma retração grave na 

produção dos alimentos que abasteciam a população da região  norte do país, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 15 Para uma descrição detalhada dos processos de extração ver a síntese apresentada por PAULA, J. 1988, baseada 
fundamentalmente nos trabalhos de ANTONIL, 1963 e ESCHWEGE, 1979.   
16 São elas: Vila Real de Nossa Senhora do Carmo, Vila Rica, Vila Real da Conceição de Sabará, Vila de São João 
D’El Rei, Vila Nova Da Rainha, Vila do Príncipe, Vila Nova do Infante das Minas do Pitanguí, Vila São José D’El Rei e 
Vila do Bom Sucesso das Minas Novas do Fanado. Extraído de: PAULA, F. 1965  citado por PAULA , J. 1988,  p.59.  
17 São elas: Vila de São Bento do Tamanduá, Nobre e Leal Vila de Barbacena, Vila de Queluz, Vila de Paracatú do 
Príncipe, Vila da Campanha da Princesa da Beira, Vila Santa Maria do Baependí e Vila São Carlos do Jacui. Fonte vide 
nota anterior. 
18 IGLÉSIAS,  1985. p.366. 
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de onde saíram as maiores correntes migratórias.
19

  A propensão dos 

portugueses para emigrar foi reforçada pela adoção , dentro de Portugal, de 

medidas que contrariavam os interesses dos manufatureiros, induzindo os 

artesãos desempregados a deixarem o país.
20

 

  Sem dúvida, este movimento migratório tanto de Portugal quanto 

de outras partes do Brasil foi também facilitado pelas características peculiares 

da exploração do ouro e dos diamantes, que permitia a participação de 

pessoas sem grandes cabedais. Furtado argumenta neste sentido quando 

afirma que;  

 
“dadas as suas características, a economia mineira brasileira oferecia 
possibilidades a pessoas de recursos limitados, pois não se exploravam grandes 
minas (...) e sim o metal de aluvião que se encontrava depositado no fundo dos 
rios.” (FURTADO: 1961, p. 90)  

 

Esta grande movimentação dentro do país foi facilitada pela crise em 

curso n a lavoura canavieira do nordeste e a atração exercida pelo ouro, 

resultando numa importante corrente migratória das áreas açucareiras para as 

mineradoras. O fluxo populacional foi tão grande que a coroa portuguesa 

chegou a impor medidas para controlar este movimento.
21

 

 Parte deste contingente migratório interno deve ter sido de população 

mestiça. Miscigenação, apenas, parece insuficiente para explicar a presença 

de 25,7% de pessoas pardas na capitania em 1776.
22

 Incipientes são as 

pesquisas sobre a composição da população que procurou a capitania em 

busca de ouro.  

Não existem estimativas definidas sobre o volume de africanos que 

vieram para Minas Gerais desde o início do século XVIII. Há, sim, uma ampla 

bibliografia sobre o tráfico de escravos da África para o Brasil baseada em 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

19 ANTONIL,  op.cit. p.263-264. 
20 Citado por  PAULA, J. 1988. p. 46.  
21 Ver COSTA FILHO, 1963 e FERLINI, 1988. 
22 Os dados publicados de 1776 ( Revista do Arquivo Público Mineiro, Ano XIII, 1908,  pp. 523-569) foram ajustados por 
Bergard com a inclusão do distrito de Minas Novas que havia sido omitido. Assim o total de habitantes da capitania 
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levantamentos de documentos oficiais ingleses e portugueses.
23

  Por volta do 

ano de 1700, 43% dos escravos enviados para as Américas desembarcavam 

no Brasil e há referências que mais da metade deste contingente entrava pelo 

porto do Rio de Janeiro. 
24

  A maior parte deste contingente era enviado para 

os trabalhos nas minas. Podemos afirmar que o volume de escravos 

absorvidos pela mineração foi expressivo uma vez que, dado o nível técnico da 

época,  o aumento da produção dependia fundamentalmente do aumento da 

mão-de-obra nela engajada. Isto está, de certa forma, implícito na legislação 

que  regulava a distribuição de datas:  

 
“aquele que disponha de doze escravos para cima receberá uma data inteira, de 
trinta braças, como o próprio descobridor, e quem os tiver em menor número 
alcançará duas braças e meia, isto é, 5,5 m por escravo, afim de que todos se 
aproveitem da mercê que lhes fez el-rei.” ( HOLANDA: 1993, p. 270 )  

        

  A importância e o peso do elemento negro, trazido 

compulsóriamente via escravidão, na Minas colonial estão refletidos nos dados 

disponíveis para o ano de 1786: dos 393698 habitantes da capitania 188698, 

ou seja 48%, eram escravos e entre os escravos os negros eram a maioria 

absoluta, representando os mulatos apenas 12% da escravaria.
25

 Mas, também 

entre os livres, neste último quartel do século XVIII negros e mulatos juntos 

representavam a maioria (65,2%) dos habitantes.
26

  Furtado vê aí o resultado 

da forma peculiar de organização do trabalho na economia mineradora, onde a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

passou de 319769 para 341869, com indicação de sexo e cor.  Destes 758000 (25,7) pardos e 178212 (52,1)  pretos.  
Ver  BERGARD, 1995. 
23 Ver: ELTIS,  1987; FLORENTINO, 1995; MILLER, 1988; CURTIN, 1969; KLEIN, 1978, 1987; ALENCASTRO, 1988;  
CONRAD, 1985. 
24 KLEIN, 1987.  p. 132 e 136. 
25 Dados extraídos da Revista  do Arquivo Público Mineiro, Ano IV, No. 2, p. 294-295 . As cifras de 1786 incluem a 
distinção entre livres e escravos para a população total, incluindo 30581 pessoas para as quais não há indicação de 
condição social. Os dados foram ajustadas por BERGARD, 1995 que através de uma distribuição pro rata  manteve a 
mesma estrutura que aparece nos dados publicados. 
26 A distribuição da população mineira  por cor e condição social em 1786 é a seguinte: Livres: 204754 habitantes 
sendo 71248 brancos, 46379 pretos e 87127 mulatos; Escravos: 188944 sendo  166840 pretos e 22104  mulatos, 
perfazendo um total de  393698 habitantes. Extraído de LAIRD, op. Cit. 
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miscigenação e a possibilidade de ascensão social eram muito maiores.
 27

  

Segundo Holanda,  

 
“aqui lucram tanto os humildes como os abastados, ainda  quando estes 
disponham de numerosos escravos e os primeiros de raros, pois tudo acontece 
como nos jogos: ganha quem tem mais sorte, não o que mais pode.”  
(HOLANDA: 1993, p.282)   

   

   Brancos, negros e mestiços entraram no território das Minas 

basicamente por três caminhos: o mais antigo era o caminho do Rio São 

Francisco, que articulava a região mineradora com Bahia, por onde entravam 

os produtos vindos daquela região e ao longo do qual se criava o gado que 

abastecia a população mineradora; o caminho Velho que articulava o Rio de 

Janeiro, e São Paulo com a região das Gerais; e o “caminho novo de Garcia 

Rodrigues”,  que facilitou enormemente a comunicação com o Rio de Janeiro 

acarretando mudanças profundas nas relações comerciais entre estas duas 

áreas.
28

  Há que se mencionar ainda a picada de Cuiabá, cuja importância 

maior parece ter sido de articular internamente a região. Com o objetivo de 

alcançar Goiás foram abertos dois caminhos, ligando tanto Pitangui quanto São 

João D’El Rei a Paracatu, para a partir daí tomar a direção das minas de 

Cuiabá.
29

  

   Apesar das distâncias e das enormes dificuldades de acesso 

estes caminhos foram intensamente usados e articularam Minas, ainda que 

precariamente, com outras regiões. De São Paulo vinham principalmente 

alimentos, da Bahia e regiões mais ao norte o sal e o gado, e do Rio de Janeiro 

vinham produtos do Reino e de outros países, inclusive escravos. Em que pese 

o tão citado contrabando, podemos dizer que por estas vias entravam as 

mercadorias e saiam o ouro e os diamantes mineiros. A princípio havia grande 

interesse em facilitar o acesso à região das minas. Como bem resumiu 

Zemella, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

27 FURTADO, op. cit. p. 91 
28  ANTONIL &  CARVALHO citado por  PAULA,  J . 1988 
29 BARBOSA, 1971;  CARVALHO, 1946;  MONSEN Jr. 1964.  
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“ as autoridades governamentais se preocuparam em abrir novas  vias de 
comunicação com as Gerais; tomaram providências no sentido de facilitar a 
passagem dos rios; ordenaram o plantio de roças nos caminhos que conduziam às 
minas; determinaram o estabelecimento de estalagens, enfim, procuraram criar 
uma situação de comodidade que convidasse a todos a irem povoar as lavras 
auríferas.Retrato de tal política é a carta régia de 1703 em que o soberano ordena 
aos seus prepostos que providenciassem para que, na passagem dos rios que 
cortam os caminhos que conduziam às lavras, houvesse barcas para os 
passageiros e mantimentos que os viandantes pudessem comprar, para se 
sustentarem na jornada.”   ( ZEMELLA: 1990, p. 47 )    

 

 

   Nas primeiras décadas do século XVIII mais e mais pessoas se 

envolvem com a mineração do ouro conforme pode ser indiretamente 

constatado pelo volume crescente das exportações de ouro para a Europa.
30

 

Estas estimativas, com certeza, não representam o total da produção em 

função da sonegação, que provavelmente não foi pequena, e do volume que 

era aplicado no Brasil. Contudo, como o nível técnico das atividades 

mineradoras da época permaneceu praticamente inalterado no período, o 

aumento da produção dependeu fundamentalmente da incorporação de mais 

mão-de-obra. Parte substancial  do ouro que circulou mundialmente no período 

setecentista foi extraído no Brasil e este trabalho foi realizado pelo expressivo 

volume de livres e escravos que se deslocaram para a região.   

  Ao lado de escravistas proprietários de datas concedidas pela 

Coroa Portuguesa chegaram também inúmeros forasteiros, muitos deles com 

seus escravos, em busca de riqueza, ficando cada vez mais difícil o controle do 

volume de ouro extraído e a arrecadação dos impostos.  É que,  bem cedo, a 

população descobriu que, através de trocas, podia acumular ouro e diamantes 

sem precisar extraí-lo diretamente do leito dos rios. Trocava-se tudo por ouro 

em pó e diamantes.
31

 Uma passagem de Antonil ilustra bem esta situação:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

30  Para uma discussão cuidadosa das várias estimativas da produção do ouro brasileiro que foi enviado para a Europa, 
ver PAULA, J.  op. cit. O autor contrapõe as mais conhecidas estimativas às formas de cálculo, sempre indiretas, e 
suas respectivas fontes, questionando a precisão destas em função dos diversos interesses envolvidos no registro dos 
dados. De qualquer forma, quaisquer que sejam os seus viezes, elas refletem uma produção crescente, com pequenas 
oscilações, até 1760, quando começa a nitidamente declinar. 
31 FURTADO,  op. cit. p. 91 
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“Porem, tanto que se vio a abundância do ouro que se tirava e a largueza com que 
se pagava tudo o que la hia; logo se fizerão estalagens e logo começarão os 
mercadores a mandar às Minas omelhor que chega nos navios do reino e de 
outras partes, assim de mantimentos como de regalo e de  pomposo para se 
vestirem, além de mil bugiarias de França, que também la forão dar”.(ANTONIL: 
1923, p. 217) 

 
 

   Portanto, à medida que as minas de ouro prosperavam ao seu 

lado se estabeleciam povoados estáveis, onde se erigiam capelas para os 

ofícios religiosos e se montavam oficinas de artesãos de ferro, madeira, couro, 

algodão e se desenvolviam, também, a agricultura e o comércio fixo e 

itinerante. O aparecimento desta rede de vilas e arraiais acompanhou as trilhas 

abertas pela busca de novas minas de ouro e diamantes, e se adaptou à nova 

realidade à medida que se exauriam as riquezas minerais.
32

 

  Para abastecer toda esta gente, surgem áreas de produção 

agrícola e um sistema de distribuição interna dos produtos, baseado 

principalmente nas tropas de muares.
33

 Portanto, durante o século XVIII, além 

da mineração do ouro, havia  em Minas uma gama variada de atividades 

articuladas com setor minerador, tais como: engenhos para a produção de 

aguardente, açúcar e rapadura, cultivo e transformação da mandioca, 

agricultura de milho importante inclusive para o abastecimento das tropas: 

criação de gado no vale do São Francisco e do rio das Velhas para atender à 

demanda da região mineradora, além de criação de porcos, carneiros, etc. Vai 

se desfazendo paulatinamente o preconceito relativo à pouca fertilidade das 

terras ricas em minerais e fica claro que há diversos produtos que podem ser 

cultivados ao lado destes terrenos “estéreis”. 
34

 Dentro deste quadro de 

diversidade econômica, os escravos passaram a exercer uma gama cada vez  

mais variada de atividades. 

  Muitas vezes tem sido atribuído ao desequilíbrio entre a oferta e a 

demanda de bens os altos preços que prevaleceram durante o século XVIII. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

32  Ver  HOLANDA, 1993. p. 288, 289 
33 Para um estudo do surgimento de uma agricultura diversificada ver: NIELSEN, 1975. 
34 PRADO Jr. 1945, p. 73;   ZEMELLA, op. Cit.;   ANTONIL, op. Cit. 



	   42	  

Contudo, parece que o desabastecimento não foi o único responsável pelo alto 

custo de vida. Havia grande interesse por parte de mercadores de outras 

regiões  em vender bens e serviços para uma população onde o ouro em pó 

circulava com facilidade como meio de pagamento. Neste contexto os preços 

se mantiveram sempre altos e o consumo se sofisticou com a introdução de 

artigos de luxo. 

  É importante acrescentar aqui que a Coroa Portuguesa procurou 

sempre coibir todas as iniciativas que resultassem na redução do volume de 

ouro extraído e no montante de impostos arrecadados. Desviar braços da 

extração do ouro para a produção de bens que concorressem com aqueles 

produzidos pela Metrópole era, portanto, um duplo pecado. Proliferam durante 

este período as medidas proibitivas de todo tipo e um enorme  aparelho 

fiscalizador é montado, resultando num emaranhado de funções públicas.
35

 

Embora a presença do poder metropolitano tenha sido sentida durante todo o 

período as proibições foram certamente  ineficazes e insuficientes para impedir 

o desenvolvimento destas atividades. 

  As consequências deste quadro descrito até aqui são várias. O 

ouro e os diamantes deslocaram a atenção da Colônia para a região centro-sul 

que passou a desempenhar um papel de articuladora das diferentes partes do 

território. O centro do governo foi transferido para o Rio de Janeiro que também 

passou por profundas mudanças, vindo a ser o principal porto de entrada de 

produtos estrangeiros e escravos. 

  Surgiu o embrião de uma estrutura urbana sem paralelo dentro do 

espaço colonial. A atividade mineradora tem características que contribuíram 

decisivamente para a formação da rede de vilas, cidades e arraiais. É um 

espaço de troca, de prestação de serviços, de relações sociais, espaço 

aglutinador. 

  À medida que novas fontes vão sendo incorporadas à análise do 

século XVIII os modelos analíticos clássicos começam a ser questionados, e 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

35 As proibições incidiam sobre a presença de pessoas que pudessem desviar riqueza recolhida (religiosos e 
estrangeiros ); atividades que pudessem absorver mão-de-obra escrava  para produzir bens cuja venda era difícil de 
ser controlada(engenhos de cana, criação de muares, negócio de gado e de tabaco); inclusive a implantação de 
atividades extrativas em locais de difícil acesso para os fiscais da Coroa. Ver COSTA, 1982. 
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algumas proposições universalmente aceitas passam a ser retomadas para 

reavaliação à luz de novas evidências empíricas. Uma nova forma de 

abordagem da sociedade colonial brasileira, que sem desconsiderar fatores 

externos resgata a importância dos fatores internos, vem gerando um 

expressivo número de importantes trabalhos empíricos.
36

 

  Um dos pontos que tem sido reavaliados é exatamente aquele 

que trata da estagnação e decadência que teriam sucedido à queda da 

produção aurífera. Mais e mais se reforça a idéia de que, ao contrário do era 

comumente aceito, as atividades agropecuárias existiram concomitantemente à 

mineração do ouro e mesmo do diamante e coexistiram com um conjunto de 

atividades manufatureiras de tecidos, metais, fibras, etc. Apesar dos  baixos 

índices de capitalização e nível tecnológico rudimentar a colônia foi capaz de 

se abastecer internamente de vários produtos e até mesmo exportar.
37

 

A interrelação da mineração com as outras atividades econômicas variou 

de acordo com as fases da extração aurífera. Na fase da sua expansão que 

durou até 1730, o abastecimento era quase inteiramente vindo de fora da 

região, é o período das crises de abastecimento, carestia e fome. Nas décadas 

seguintes, quando se consolidava a extração do ouro e são atingidos os 

maiores volumes de produção, surgem os investimentos em gêneros de 

abastecimento principalmente para reduzir o custo de manutenção da 

escravaria. As grandes distâncias dos centros abastecedores também 

contribuem para o desenvolvimento de outras atividades tais como metalurgia e 

siderurgia. Contudo, a agropecuária foi o setor de maior densidade na segunda 

metade do século XVIII, coexistiu lado a lado com a mineração e abasteceu o 

mercado interno.
38

 Há evidências de que estas atividades estão longe ter tido 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

36 Ver: GORENDER, 1978; CARDOSO, 1982; BROWN, 1986; BARICKMAN, 1991; SILVA, op. cit.; FRAGOSO, 1992; 
FLORENTINO, op. ci 
37 A  metrópole reconhecia sua incapacidade para suprir a demanda da Colônia com vários tipos de produtos, tais 
como os panos grossos de algodão, que foram excluídos das proibições estabelecidas no Alvará de 1785. Ver:  LIBBY 
( Texto aceito para publicação em  Latin  American Research Review  Spring  1997 )  
38 MAGALHÃES, 1986;  PAULA, J. 1988;  GUIMARÃES & REIS, 1986. 
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caráter apenas eventual, pois  absorviam mão-de-obra escrava e produziam 

para mercados locais e regionais.
39

  

  A produção de alimentos básicos vai substituindo sua importação. 

Aqui se produzia o feijão, o milho, a mandioca, carne e toucinho, aguardente e 

rapadura, fumo, etc. Segundo Zemella estes elementos faziam parte da cesta 

de consumo básico da população e boa parte deles era produzido a nível 

local.
40

 

  A transformação de produtos agrícolas também é freqüentemente 

referida dentro do quadro colonial. Embora de forma artesanal o fabrico da 

aguardente e rapadura remonta ao início do século XVIII, conforme pode ser 

constatado através dos inúmeros atos do governo restringindo ou mesmo 

proibindo tal atividade.
41

 Simultaneamente fabricava-se farinha de mandioca, 

fubá, polvilho, etc. E, finalmente devemos mencionar, dentro deste quadro, as 

manufaturas de tecido e de ferro que também se desenvolveram dentro da 

colônia. As fiadeiras e tecedeiras são parte integrante das unidades domésticas 

desde os setecentos, realizando um tipo de trabalho familiar. Envolvia 

principalmente mulheres, livres e escravas, e o resultado deste trabalho era 

basicamente pano para vestimenta de escravos, sacaria, colchas e fazendas 

grossas de algodão.  

 As manufaturas de ferro cresceram na segunda metade do século 

estimulados pela demanda de ferramentas para extração do ouro e diamante e 

de instrumentos agrícolas, ferraduras para tropas, materiais para edificações,  

etc. 
42

 

  Podemos dizer que está se consolidando a idéia da participação 

da mão-de-obra cativa nestas atividades não vinculadas diretamente à 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

39 Além do trabalho de LAWRENCE, op. Cit;  outro trabalho que trata da complexidade do setor agrícola é: ANDRADE, 
1995. 
40 ZEMELLA,  op. Cit.;  CHAVES, op. cit 
41 COSTA FILHO, 1963.  
42 As primeiras técnicas de fundição de ferro usadas em Minas tinham origem africana. A respeito desta origem 
africana da indústria de ferro. Ver LIBBY, 1993. especialmente p.468-471.  
  43 A fiação e tecelagem eram sanzonais em virtude da oferta da matéria prima para o trabalho. Há referência a falta de 
algodão para ser trabalhado. Ver LIBBY (trabalho a ser publicado na LARR - spring 1997 ) 
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extração mineral, de forma permanente ou sazonal.
43

  O envolvimento de 

escravos nestas atividades econômicas tanto pode sinalizar uma produção com 

excedentes que poderiam ser comercializados, como pode ser o resultado da 

transferência interna de mão de obra ociosa que é deslocada para a produção 

de gêneros agrícolas ou manufaturados que são consumidos internamente. De 

qualquer forma sua importância econômica é inequívoca. 

A miscigenação facilitada pelas peculiaridades da economia do ouro 

também vai deixar suas marcas nos habitantes da capitania. As diferenças na 

composição da população por cor tem suas raízes na forma de ocupação 

econômica que prevaleceu em cada região. 

Finalmente, podemos identificar no século XVIII os primeiros traços de 

diferenciação regional nas Gerais. A forma como os núcleos urbanos se 

constituíram ligados à mineração ou não, antecipa de alguma forma, as 

diferenças que encontramos no século XIX. Até meados do século, surgiram as 

vilas que tem sua história ligada primordialmente à mineração e aquelas, 

situadas às margens do Rio São Francisco e dedicadas à criação de gado.  

Na segunda metade, quando o ouro entra em declínio, surgem as vilas 

com vocação agropecuária ou de entreposto comercial. Quando, no início do 

século XIX, a corte portuguesa é transferida para o Rio de Janeiro, Minas 

assume gradualmente seu papel de província abastecedora.  
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CAPÍTULO - 3 
 
 
 

As fontes: apresentação, avaliação e tratamento dado às fontes. 
 

Fontes principais: Listas Nominativas de Habitantes  de 1831/32;  
         Relatos de viajantes estrangeiros; 

 Fonte complementar: Relação de Engenhos e Casas de Negócio de 1836. 
 

 

O objetivo deste capítulo é penetrar no universo de nossas fontes 

documentais, contando parte de suas histórias e avaliando seus conteúdos. 

Longo é o caminho percorrido entre a localização de um documento nos 

arquivos e a sua utilização.   

Conforme já dissemos anteriormente, este estudo se apoia, 

principalmente, em um rico e extenso conjunto de fontes compiladas com o 

objetivo de revelar, com uma abrangência e um nível de detalhes até então 

desconhecidos, as características da população mineira na primeira metade do 

século XIX.1 Buscamos participar do debate sobre as razões subjacentes ao 

crescimento demográfico sustentado pela Província no decorrer deste período, 

retomando, à luz de novas e sólidas evidências empíricas, alguns dos 

argumentos colocados pela bibliografia relativa ao tema. 

Centramos a nossa pesquisa na primeira metade do século, de modo 

especial na década de 1830. As Listas Nominativas de 1831/32, único conjunto 

de dados demográficos com alcance de censo provincial conhecido para este 

momento, e  vários relatos selecionados de viajantes estrangeiros que 

visitaram Minas na primeira metade do século XIX são as nossas fontes 

principais. 

 De modo complementar introduzimos a Relação de Engenhos e Casas 

de Negócios de 1836 para apoiar e complementar nossas informações sobre a 

estrutura ocupacional da primeira metade do século. Com o objetivo de avaliar 
                                                                    
1 Estamos apresentando neste capítulo uma avaliação detalhada de três das principais  fontes que serão usadas neste 
trabalho. Versões parciais desta avaliação das fontes constaram de trabalhos anteriores (relatórios de pesquisa e/ou 
comunicações em seminários acadêmicos) que utilizaram parcialmente algumas destas fontes. Ver: PAIVA & 
MARTINS, 1983; PAIVA & ARNAUT, 1990; PAIVA & GODOY, 1992; PAIVA ,1994. 
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a representatividade dos dados a nível regional elaboramos, inclusive, uma 

estimativa da população mineira neste período, que será discutida a seguir. 

A relação do pesquisador com as suas fontes de dados se intensifica ao 

longo do tempo e vai se tornando mais íntima e profunda à medida que 

buscamos nestes depoimentos dos contemporâneos as respostas para as 

nossas indagações.  Portanto, o nosso conhecimento do passado é 

normalmente indireto, intermediado por fontes documentais cuja natureza e 

peculiaridades é preciso conhecer. Uma fonte histórica é sempre um produto 

de alguém em certas circunstâncias, reflete a realidade dentro da qual ela foi 

produzida não sendo, portanto, neutra, imparcial ou puramente objetiva. O 

contexto em que o fato observado é vivido faz parte indissociável das fontes, 

sejam elas um documento oficial, uma crônica, um ingênuo relato, uma 

fotografia ou uma estatística.   

Estas versões do passado podem ser parciais, mas, certamente,  não são 

arbitrárias. Resultam de mediações que devem ser consideradas no momento 

de sua interpretação. Estas características não inviabilizam as fontes enquanto 

tais, pelo contrário, fazem  parte das mesmas, e não considerá-las é que pode 

torná-las inoperantes. Proceder à crítica das fontes é dialogar com o 

documento, ser capaz de entendê-lo em todas as suas nuances, captar seu 

“silêncio” e suas omissões. 

É importante, portanto, estar atento para os problemas de interpretações 

destes registros, tendo em vista a sua própria historicidade, uma vez que elas 

expressam uma visão de mundo e possuem uma finalidade. No entanto, como 

interpretar é relacionar com as fontes, isto  necessariamente envolve um outro 

sujeito, o pesquisador. Se o documento é produto de pessoas concretas com 

preocupações, compromissos, e por isto temos que fazer sua crítica, o  

pesquisador que procede  a sua leitura não está isento destes mesmos 

condicionantes. Este também encara o documento a partir de suas 

inquietações. 

A presença ativa do investigador fará com que os resultados da análise 

sejam relativos às questões que coloca ao documento. As conclusões são fruto 
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do diálogo estabelecido entre o pesquisador e os documentos. Novas questões 

e/ou novas fontes, podem implicar em novos resultados. 

Dentro desta perspectiva, apresentamos a seguir a estimativa da 

população de Minas Gerais na década de 1830, que vai balizar a avaliação da 

cobertura e representatividade de nossos dados; e, na sequência, um estudo 

crítico de cada uma das principais fontes usadas nesta pesquisa. 

 

1- Estimativa da população de Minas Gerais em 1830 

 

Nosso principal objetivo ao apresentar uma estimativa da população de 

Minas Gerais válida para os primeiros anos da década de 1830 é explicitar as 

bases sobre as quais vamos avaliar a cobertura de nossas fontes. Nosso 

potencial analítico está ligado ao alcance das interpretações propostas e estas, 

por sua vez, dependem da medida em que os dados de nosso conjunto 

documental se aproximam do universo  que representam. Não se trata de 

testar, no sentido estatístico, a confiabilidade dos resultados, mas de 

estabelecer parâmetros dentro dos quais se possa situar os dados 

demográficos e econômicos que vão ser analisados. 

Sabe-se, por informação do Presidente da Província Antonio Paulino 

Limpo de Abreu, que, em 1835, Minas estava subdividida em 410 distritos de 

paz, “pouco mais ou menos”.2 Tanto ou mais imprecisas são as estimativas do 

tamanho da população: Joaquim Norberto de Souza e Silva apresenta as cifras 

de 500000 habitantes em 1832, 619775 em 1835 e 730000 ou 760000 em 

1838.3 Oliveira Vianna ( 1986 ) eleva esta cifra para 900700 pessoas usando 

dados de Rodolpho Jacob apresentados no início do século. Em 1990, Martins 

traz a público 330 mapas de população, referentes a 1833/35, organizados por 

distritos de paz, com informações de sexo, condição social (livres e escravos), 

cor (branca, parda e preta), estado civil (solteiro e casado) e idades ( até 15 

                                                                    
2 Segundo o relatório de Antônio Paulino Limpo de Abreu, apresentado em 1835, haviam cerca de 420 distritos de paz 
na Província de Minas Gerais no princípio da década de 1830, mas apenas 280 responderam ao ofício de 25 de agosto 
de 1831 que solicitava as informações. (Arquivo Público Mineiro, Relatórios ao Conselho Geral, Antonio Paulino Limpo 
de Abreu, Palácio do Governo, 1 de fevereiro de 1835 (manusc.). Ver: MARTINS, M. 1990,P.14. 
3 SILVA, J. 1986. p. 145. 
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anos, de 15 a 30, de 30 a 60 e acima de 60).4 Este trabalho representa a 

primeira tentativa de publicar uma estimativa da população da Província 

distribuindo a informação pelos seus distritos integrantes. A  autora apresenta a 

relação dos distritos de paz que integravam os  vinte e seis termos que 

compunham a Província e se propõe a fornecer uma estimativa da população 

provincial buscando, nas Listas Nominativas de 1831/32, os dados dos distritos 

que não possuiam mapas. Apenas nos mapas de 1833-35 estão enumerados 

614374 habitantes, sendo 409752 livres e 204622 escravos. A obtenção de 

dados desagregados por distritos abriu novas perspectivas em termos 

analíticos uma vez que possibilita a distribuição dos dados no espaço 

provincial.   

Para chegar à estimativa apresentada na Tabela 3.1 buscamos, 

inicialmente, listar todos os distritos de paz com indicação de que pertenciam à 

Província por volta de 1830/35.5 Nossa referência inicial foi a relação dos 

distritos das Listas Nominativas de 1831/32, sendo este rol completado com as 

informações de 1833/35. Com estes dois corpos documentais e os clássicos 

trabalhos de Feu de Carvalho e Cunha Matos listamos os 410 distritos de paz 

da Província.6 Esta relação nominal dos distritos constitui a melhor e mais 

completa aproximação do universo de distritos de paz existentes na da 

Província.  

Conhecido o rol de distritos que compunham a Província passamos a 

estimar a sua população superpondo às fontes citadas acima. Assim, os dados 

de 1831/32 foram completados com os de  1833/35, no caso dos distritos que 

não constavam do primeiro conjunto. Apenas com estas duas fontes foi 

possível obter 91% da população estimada, sendo os 9% restantes extraídos 

de outros documentos. Trouxemos das Listas Nominativas de 1838/40, os 

dados de 8 distritos cujas listas em 1831/32 não existiam ou não foram 

localizadas.7 Os 22183 habitantes destes distritos respondem por 3% da 
                                                                    
4 MARTINS, 1990. P. 13-29. 
5 Foram localizadas 234 listas nominativas de 1831/32 e acrescentadas ao conjunto 8 listas datadas de 1838/40. O 
Anexo 1 apresenta a relação nominal destes 242 distritos de paz de 1831/32, organizados por regiões. 
6 MATOS, R. 1981 &  CARVALHO, 1922 
7 As listas nominativas de 1838/40, a que se fará referência em vários pontos deste trabalho, são documentos bem 
semelhantes aos de 1831/32 acrescidos apenas da informação de alfabetização (no caso dicotômica, isto é, informa 
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população estimada. Os restantes 6%, ao contrário, se referem a período 

anterior, muito provavelmente meados da década de 1820.8 Não usamos 

nenhum procedimento para ajustar os dados de modo a compensar as 

diferenças de datas uma vez que nos faltam as informações básicas para este 

tipo de ajustamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
apenas se o indivíduo é ou não alfabetizado). O número de listas até o momento localizadas no Arquivo Público 
Mineiro é bem inferio, incluindo apenas 139 dos distritos de paz existentes. Os distritos cujos dados foram extraídos da 
documentação de 1838/40 são: Vila de Minas Novas, Vila de São João D’El Rei, Vila de Januária, Vila de Ouro Preto, 
Vila do Serro, Morrinhos, Buritís e São José do Tejuco. 
8 Estes dados foram extraídos de Matos, R. !981.  
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TABELA  3.1: Província de Minas Gerais em 1830/35: população total estimada e 
número de distritos de paz,  por regiões.  
 
 

REGIÕES  DISTRITOS POPULAÇÀO ESTIMADA 

 N. % N. % 

     
EXTREMO NOROESTE 

 
- - - - 

VALE DO ALTO. M. S. FRANCISCO 
 

12 2,9 14.220 2,0 

SERTÃO  
 

4 1,0 8.726 1,2 

MINAS NOVAS 
 

24 5,9 56.242 7,8 

PARACATU 
 

7 1,7 10.152 1,4 

SERTÃO ALTO SÃO. FRANCISCO 
 

8 2,0 18.089 2,5 

MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS 
 

15 3,7 35.711 5,0 

SERTÃO RIO DOCE 
 

1 0,2 267 0,0 

TRIÂNGULO 
 

3 0,7 10.287 1,4 

ARAXÁ 
 

13 3,2 22.006 3,1 

INTERM. PITANGUI TAMANDUÁ 
 

46 11,2 83.949 11,7 

DIAMANTINA 
 

12 2,9 28.393 4,0 

MINERADORA CENTRAL LESTE 
 

17 4,1 33.619 4,7 

MINERADORA CENTRAL OESTE 
 

126 30,7 169.074 23,5 

MATA 
 

28 6,8 42.364 5,9 

SUDESTE 
 

46 11,2 69.098 9,6 

SUL CENTRAL 
 

36 8,8 88278 12,3 

SUDOESTE 12 2,9 27.716 3,9 
     

PROVÍNCIA 410 100 718.191 100 

FONTES: Listas Nominativas de 1831/32, Mapas de população de 1833/35 retirados de 
MARTINS, M. 1990, Listas Nominativas de 1838/40,   MATOS, R. 1981 

 

Voltemos aos dados da Tabela 3.1, onde estão apresentados, por 

regiões, o número de distritos e a respectiva  população estimada para 

1830/35. Estes dois valores são referências básicas para situar os dados das 

demais fontes, tendo em vista o universo que buscam representar, e  serão 

amplamente utilizados ao longo deste trabalho. 

Cabe aqui chamar a atenção para alguns aspectos importantes da 

estimativa de população apresentada na Tabela 3.1. Na primeira metade da 

década de 1830 viviam em Minas Gerais 718191 pessoas dispersas em 410 
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distritos de paz, não incluídos os índios.9 As regiões mineradoras juntas  

apresentam os maiores percentuais, tanto de população quanto de distritos,  

possuem 35% dos distritos e 29% da população, seguidas pela porção sul que, 

tomada no seu conjunto, tem 23% dos distritos e 26% da população. Enfim, se 

ordenarmos os valores das distribuições vamos observar uma  razoável 

simetria entre elas. 

Contudo, como estamos nos valendo, para compor esta estimativa, de 

informações extraídas de fontes diferentes é preciso encará-la sempre como 

uma aproximação da população total. Para justificar esta precaução seria 

suficiente especular sobre os efeitos de possíveis limitações que estariam 

embutidas nos dados utilizados. Para ilustrar tomemos apenas dois exemplos: 

é possível que as listas nominativas que respondem por 57% das informações 

sejam mais vulneráveis à subenumeração, uma vez que em uma relação 

nominal deve ser mais comum omitir pessoas do que  contá-las duplamente ou 

mesmo fornecer os dados de alguém inexistente. Por outro lado, outra parcela 

importante de nossos dados foi tirada dos mapas de 1833/35 que apresentam 

as informações já tabuladas. Se a elaboração dos mapas estiver vinculada ao 

interesse em superestimar o tamanho da população, no seu  preenchimento os 

valores poderiam ter sido acrescidos influenciando no sentido oposto. Estamos 

querendo mostrar que se os distritos são heterogêneos quanto à origem das 

informações as estimativas regionais também incorporam estas características. 

 Porquanto, se tomada com a devida cautela, esta estimativa apresentada 

constitui um ponto de referência seguro para avaliar a cobertura das outras 

fontes. Estaremos, sempre que possível, usando tanto o número de distritos 

quanto o número de habitantes de cada região como parâmetro dos dados. 

 

 

 

 

 

 
                                                                    
9 Há inúmeras e detalhadas referências à presença de expressiva população indígena nas regiões do Sertão do Rio 
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2- Listas Nominativas de Habitantes 

 

Um expressivo conjunto de 242 Listas Nominativas de habitantes constitui 

o nosso principal acervo documental. São documentos manuscritos, 

elaborados por distrito de paz, que contém a relação nominal dos habitantes, 

em 1831/32. Não há informações seguras sobre o total de distritos de paz que 

compunham a Província naquela data. Conforme argumentamos no item 

anterior, este número deveria estar muito perto de 410 por volta de 1830. 

Aparentemente, estas listas são fragmentos de uma tentativa de realizar 

um censo provincial. Enquanto em outras províncias, como São Paulo, as listas 

eram anuais, em Minas só as temos ou só sobreviveram alguns poucos 

conjuntos. Entre a década de 1830 e o censo de 1872 não possuímos 

nenhuma outra documentação tão detalhada sobre a população. 

Investigar qual a finalidade de tais listas e o significado dos termos e 

expressões usados, é o primeiro passo a ser dado para  melhor dimensionar 

seu conteúdo. Longe de ser um detalhe externo ao documento, a  finalidade e 

a forma são partes integrantes do próprio documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
Doce, Triangulo, Araxá, Minas Novas e Mata. 
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2-1 Resgatando a história das “listas” 

 

As listas em questão foram iniciativas oficiais do Governo Provincial. Foi a 

partir da solicitação do governo aos Juízes de Paz que tais listas foram 

elaboradas. O ofício que solicitava as informações data de 25 de agosto de 

1831 e diz assim: 

 

 
Convindo muito ao Serviço Nacional e ao bem dos povos, o exacto e detalhado 
conhecimento do estado da população e da Industria de cada um dos districtos da 
Província, o Presidente da mesma ordena ao Sr. Juiz de Paz (...) que com a maior 
brevidade envie uma relação conforme o exemplo seguinte dos habitantes do 
mencionado Districto, pela ordem dos respectivos quarteirões, ou quando estes 
não se acharem divididos, pela dos fogos, ou famílias, com os nomes de cada um 
dos indivíduos deles, e declarações marginaes de idades, condições, estados e 
ocupações em que se empregam, e dos que são libertos ou cativos.                                                
( PAIVA, 1983, p. 187 ) . 

 

Várias são as explicações possíveis para esta iniciativa governamental. A 

década de 1830 é a segunda da Independência, que se inaugura com a 

Abdicação e se encerra com o Golpe da Maioridade, é a década das regências. 

O Estado Imperial estava em fase de organização, em todos os níveis. Sendo 

assim, podemos supor que as listas objetivavam mapear a realidade nacional, 

de forma a poder orientar as novas diretrizes da ex-colônia, fornecendo, por 

exemplo, o número de eleitores, a relação das pessoas sujeitas ao 

recrutamento ou à tributação. 10 Em todos os casos o caráter oficial do 

documento dá nova dimensão ao seu conteúdo, ampliando nossas 

possibilidades de compreender as omissões e contradições presentes no 

mesmo. 

A coleta das informações das listas parece ter envolvido o juiz de paz, o 

inspetor de quarteirão, o escrivão e, eventualmente, a população. Tudo indica 

que  era este inspetor o responsável pela confecção de listas parciais, que 

somadas se tornariam a Lista Nominativa. Ele as remetias ao juiz de paz, que 

                                                                    
10 A hipótese do recrutamento explicaria a presença de informações mais completas e detalhadas sobre os homens 
livres; a da tributação esclareceria um tipo de contradição: escravos nacionais (crioulos, pardos, cabras) com indicação 
de nacionalidade africana (benguela, cabinda, moçambique, etc).O parágrafo 8º da lei nº 149, de 8 de abril de 1836, 
estabelece "o imposto de 5 % sobre o preço das compras e vendas dos escravos, que forem nascidos no Brasil; e o de 
10 por cento das dos africanos".  MINAS GERAIS. Leis mineiras 1835/1837. 
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as conferia, aceitando-as ou modificando-as. Uma vez aceitas, estas eram 

entregues ao escrivão que as copiava na forma final, para serem remetidas ao 

governo provincial. 11 

 As condições peculiares a cada lista, bem como a sua forma, são 

preciosas para ajudar o pesquisador a interpretar seus dados, a entender tanto 

as informações explícitas quanto aquelas “sugeridas” pela forma como são 

apresentadas. Para cada distrito cuja lista de habitantes foi copiada 

elaboramos um dossiê, contendo um conjunto de informações específicas 

daquele documento, que possibilita o “diálogo” do pesquisador com seu 

conteúdo não aparente, recôndito. 

 É preciso avaliar inclusive o sentido da não informação. Mesmo quando 

a informação foi omitida no documento original, esta  omissão pode refletir 

algum significado. Exemplificando, em certos documentos a condição social 

dos brancos não foi indicada; as esposas na maioria das vezes não tinham a 

indicação de ocupação; a informação das mulheres chefes de fogo era mais 

completa;  para a maioria dos escravos a ocupação foi omitida, etc. Neste 

último exemplo é incontestável interpretar como se eles estivessem 

desocupados, como faríamos com a ausência de indicação de ocupação para 

filhos adolescentes de proprietários de escravos. Provavelmente, quem 

elaborou as listas entendeu que a ocupação do escravo estava associada a de 

seu proprietário, e que não precisava ser indicada. 

 

 

 

 
                                                                    
11 A transcrição dos documentos originais foi feita usando-se folhas padronizadas com desenho semelhante ao das 
listas. Durante todo o trabalho de transcrição dos dados procuramos reduzir ao mínimo a “interpretação” das 
informações que estavam sendo copiadas. Nosso objetivo foi o de preservar a fidelidade ao documento, reproduzindo-
o em sua forma original, mantendo inclusive aquelas informações que nos pareciam inconsistentes.  Entendemos que 
estas inconsistências poderiam ser contornadas quando do processamento das informações.No cabeçalho das nossas 
folhas de coleta constam informações gerais sobre o documento: data da lista (dia/mês/ano), nome do distrito 
(município, termo, etc), número do quarteirão, número do fogo, números da pasta e do documento no Arquivo Público 
Mineiro. A seguir vinham as informações sobre cada indivíduo: nome, sua relação com chefe, sexo, raça, condição 
social (livre, escravo ou forro), idade (em anos) situação conjugal, ocupação, nacionalidade. É importante ressaltar que 
as folhas padronizadas de coleta foram desenhadas e testadas com base nas listas de 1831/32, que são relativamente 
homogêneas. Uma explicação para tanto está no fornecimento de um "modelo de confecção", que acompanhava o 
ofício do Presidente da Província. A preocupação com a cópia fiel do documento tem em vista a possibilidade de uso 
futuro deste conjunto de dados por qualquer pesquisador. 
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2.2 Trabalhando com  os conceitos de fogo e ocupação. 

 

 Fogo e ocupação são dois termos cujos os significados devem ser 

elaborados, uma vez que são categorias fundamentais das nossas listas e 

elementos importantes para responder às questões relativas à dinâmica 

econômica e demográfica de Minas Gerais no século XIX. 

 Há quase 20 anos Laslett12 nos advertia que a forma de saber 

exatamente o significado das palavras, usadas nos manuscritos antigos, seria 

poder perguntá-lo às pessoas do passado que criaram aquela evidência. 

Diante desta impossibilidade, só nos resta explorar os nossos registros e 

procurar, a partir deles, tentar recompor o conceito que prevalecia à época em 

que a informação foi gerada. 

 Os habitantes cujas características estamos querendo conhecer são 

listados por fogos (algumas vezes por famílias). É dentro desta unidade de 

informação que são apresentadas todas as demais características dos 

indivíduos. Buscamos dentro da própria  documentação os elementos para a 

elaboração destes conceitos, e sua classificação em categorias analíticas. 

 

2.2-1 Fogo/Domicílio e Família  

 

 Tanto a literatura estrangeira quanto a nacional tem se referido, nos 

últimos anos, à necessidade de se precisar os conceitos de fogo e família, 

tendo em vista o uso intensivo e extensivo desta unidade de informação nos 

trabalhos atuais de historiadores, demógrafos, antropólogos e demais cientistas 

sociais. A década de 1980 foi especialmente profícua no sentido de avançar a 

discussão do conceito de household (domicílio/fogo) como unidade de 

comparação, descrição e análise das sociedades humanas. 

 Netting, Wilk e Arnould mostram que exatamente porque todo mundo 

sabe o que é um domicílio precisar seu conceito constitui um grande desafio. 

Na verdade, domicílio pode assumir muitos significados diferentes no tempo e 

no espaço. Qualquer estudo comparativo que o tome como unidade de 

                                                                    
12 LASLETT, 1972. 
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informação no passado deve ter a preocupação de resgatar o sentido histórico 

do termo.13 

 Há, também, no Brasil, um grande número de estudiosos que se 

baseiam em fontes que utilizam o fogo como unidade de informação. Marcílio, 

Costa, Samara e Eisemberg são alguns dos autores que discutem temas 

candentes da historiografia brasileira usando dados extraídos de Listas 

Nominativas de habitantes.14 Freitas,15 Samara e Eisemberg argumentam que 

nos séculos passados, tanto a sociedade européia quanto a brasileira 

consideravam fogo, família e domicílio como sinônimos. Costa e Marcílio 

consideram fogo e família como categorias diferentes e propõem uma tipologia 

para cada uma. 

 Nas solicitações enviadas a todos os juízes de paz, o Presidente, ao 

ordenar a divisão dos habitantes por fogos ou famílias, não faz nenhuma 

referência elucidativa ao termo. O que era fogo ou família parecia fazer parte 

do censo comum, uma vez que mesmo sem uma definição explícita os 

informantes sabiam separar os habitantes colocando uma indicação quando 

terminava um fogo e começava outro (em geral esta consistia em um traço 

após a última pessoa e/ou a presença da numeração sequênciada). Parece 

também certo que em cada fogo havia um chefe, listado em primeiro lugar.  

Quem eram os demais integrantes do fogo e qual a relação deles com o chefe 

é a questão mais complexa a ser respondida.  

 Fogo é certamente a designação mais comumente usada nas Listas 

Nominativas mineiras, o que nos leva a crer que havia um consenso sobre o 

sentido do termo. Há no entanto, um número não desprezível de casos onde a 

designação fogo foi associada ou mesmo substituída por outro termo, o que 

nos sugere nuances na percepção de seu significado.  

 A associação ou substituição mais freqüente é aquela sugerida pelo 

próprio ofício que deu origem às listas , isto é, fogo e/ou família. É grande o 

                                                                    
13 NETTING & WILK & ARNOULD,1985. 
14 MARCÍLIO,1973 ;COSTA,1981 ;SAMARA, 1989 ;EISENBERG,1989. 
15 FREITAS, (S.D ) 
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número de documentos onde, no ofício que encaminha a relação nominal dos 

habitantes, se faz referência a ambos os termos.16 

 O importante a se observar, nestes casos, é que não há diferença 

perceptível nas características do grupo de pessoas listadas, quer se use uma 

designação ou outra.  Em ambos os casos podem aparecer o chefe, sua 

mulher, seus filhos, agregados e escravos. Há também, pessoas sozinhas e 

grupos cujas relações de parentesco não estão explícitas, listadas tanto como 

constituindo uma família como um fogo. 

 Fogo é o termo português para se referir a domicílios usado no século 

XIX. Os termos são, portanto, sinônimos. É desta forma que ele tem sido 

entendido não só por alguns autores brasileiros, mas também pelos europeus. 

Nas listas de habitantes francesas do século XVII a palavra  feu  tem sido 

entendida como domicílio.17  

 Fogo e família são, portanto, termos que tem sido usados como 

sinônimos nas listas de habitantes mineiras, tanto nos casos onde há relações 

consangüíneas explícitas quanto nos demais casos. A presença de pessoas 

ligadas por relações de parentesco, juntamente com agregados e escravos 

dentro de uma mesma unidade, sugere que os critérios usados para definir 

fogo ou família iam além da presença ou não das relações consangüíneas. 

 Além disto, é oportuno lembrar que as informações sobre as relações de 

parentesco não são muito freqüentes nas nossas listas. A não ser para o chefe, 

sua mulher  e seus descendentes, que vem listados em primeiro lugar, é difícil 

encontrar pistas seguras sobre parentesco dos demais membros do fogo. 

 O critério de co-residência, stritu sensu, isto é, viver sob o mesmo teto é 

também passível de ser repensado a partir das listas nominativas mineiras. 

Deixando de lado a restrição mais comum, que a coabitação em fogos de 

grande tamanho e com muitos escravos seria impossível, ainda assim 

encontramos vários exemplos de fogos ou famílias onde parte dos integrantes 

residia em local distinto do chefe. 

                                                                    
16 Vide, por exemplo, alguns casos em: MINAS GERAIS. Mapas de População. 1831/1840. (manusc.), SP PP 1,10 
Caixa 42 (vários documentos), Pastas 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 (vários documentos). Arquivo Público Mineiro. Seção 
Provincial. 
17 BIRABEN, 1972. 
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 Os dois exemplos abaixo são bastante sugestivos. Na lista de habitantes 

de Ouro Branco o juiz de paz os enumera por “cazas”. Neste documento existe 

uma coluna para a “morada”, onde se designa o local de residência de cada 

uma das pessoas listadas nos fogos existentes. Embora todas as pessoas 

tenham sido listadas naquela “caza”, não necessariamente residiam na mesma 

“morada”.18 

 O juiz de Santa Ana do Barrozo (Termo da Vila de Barbacena), relaciona 

a existência de 3 fábricas localizadas em 3 fazendas distintas, fazendo clara 

observação de que as pessoas envolvidas nas atividades das fábricas e das 

fazendas já haviam sido arroladas nos fogos do arraial. Pelo nome do 

proprietário de cada uma das fazendas e a indicação do fogo e do quarteirão 

(fornecidas pelo juiz de paz), foi possível constatar que eles tinham sido 

listados como chefes de cada um de seus respectivos fogos, com seus 

familiares, empregados e escravos, em quarteirões dentro do arraial.19 

 Neste sentido, é ilustrativa a lembrança da visão dos vários viajantes 

estrangeiros que percorreram a Província de Minas Gerais na primeira metade 

do século XIX. Para eles foi comum a observação sobre a ausência dos 

habitantes das Vilas, Arraiais e Povoados, já que a maior parte do tempo 

residiam nas fazendas. Ou como observa Saint-Hilaire: 

 
Durante a semana a maioria das casas de Araxá fica fechada. Seus donos só ali 
aparecem aos domingos, para assistirem à missa, passando o resto do tempo em 
suas fazendas. Só permanecem nas cidade, nos dias de semana, os artesãos - 
alguns os quais bastante habilidosos - as pessoas sem profissão, alguns 
comerciantes e as prostitutas. O que acabo de dizer aqui pode ser aplicado  
praticamente a todos os arraiais da Província de Minas.” 

          (  SAINT-HILAIRE,  1975. p,130 ) 
 

 Pode-se supor, portanto, que parte da população (escravos e livres 

pobres) listada em vários fogos devia, de fato, residir em moradias distintas das 

dos chefes. 

                                                                    
18MINAS GERAIS. Mapas de População. Distrito de Santa Rita da Meia Pataca, município de Pomba. 1839  (manusc.), 
Pasta 03, doc. 18. Arquivo Público Mineiro. Seção Provincial.  
19 MINAS GERAIS. Mapa de População do. istrito de Santana do Barrozo, Vila de Barbacena. 1831. (manusc.), Pasta 
07, doc. 10. Arquivo Público Mineiro. Seção Provincial. 
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 Há várias evidências de que o nome que encabeçava os fogos era o do 

seu chefe. Nas correspondências encaminhando as listas, os juízes 

freqüentemente se referiam a “fogo/ nome do chefe de família  e das pessoas 

que lha são adherentes”.20 Este chefe era distinguido dos demais elementos do 

fogo pela presença mais freqüente do sobrenome de família , pela informação 

de sua ocupação, pela indicação, em alguns casos, dos membros de sua 

família (mulher e filhos), por títulos, etc.  

 Em resumo, a leitura desta documentação nos leva a sugerir que, para a 

sociedade mineira da primeira metade do século XIX, os termos família e 

fogo/domicílio  se referiam à mesma realidade: um grupo doméstico, com ou 

sem a presença de relações de parentesco, sob a autoridade de um mesmo 

chefe. Residir em um fogo não significava necessariamente estar vivendo sob o 

mesmo teto. Pode-se supor, que o que identificava os indivíduos com o fogo 

era sua articulação com os demais membros coordenados pelo chefe. 

 

2.2-2 Ocupação 

 

 Todo pesquisador que se envolve com informações sobre ocupação da 

população do século passado enfrenta dificuldades. Em primeiro lugar, nos 

deparamos com uma extensa lista  de diferentes termos usados para nomear 

as ocupações cuja interpretação e sistematização é bastante delicada.21 A 

variedade de termos usados pode significar diferenciações regionais na 

designação de uma mesma ocupação, como sugere Libby.22 A dificuldade 

maior, no entanto, está na identificação  de critérios que nos auxiliem na 

criação de categorias (ou grupos) que possam ser utilizados como 

instrumentos de análise, para a Minas provincial. 

                                                                    
20 MINAS GERAIS. Mapa de População. Distrito de São Jozé dos Alfenas, Município de Jacuí. 1838. (manusc.), Pasta 
05, doc. 04. Arquivo Público Mineiro. Seção Provincial.  
21  No Anexo 2, está incluída a relação das ocupações encontradas nesta documentação de 1831/32, classificadas por 
setor ocupacional, onde fica evidente a grande variedade de termos encontrados. Para auxiliar o pesquisador na 
compreenção e classificação destas informações está sendo elaborada uma obra de referência “Dicionário das 
ocupações em Minas Gerais no século XIX, acompanhado de estudo em torno da  economia e sociedade mineira 
provincial.  Ver GODOY, 1994. 
22 LIBBY, 1988. p. 34 
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 Em 1985, Nozoe e Costa trouxeram para o debate acadêmico uma 

proposta de classificação de ocupações para o período escravista brasileiro 

que, a partir de base documental semelhante, procurava preservar as 

características estruturais da sociedade que estava sendo estudada. 

 A classificação que apresentamos tem pontos em comum com o 

trabalho citado, especialmente no que diz respeito à sua concepção. Partimos 

do levantamento e exame das ocupações de cada indivíduo, elaboramos uma 

extensa lista com todos os termos usados e procuramos estabelecer critérios 

que pudessem se ajustar à leitura e classificação daqueles termos. Certamente 

a escolha destes critérios não é um processo “neutro”, mas está intimamente 

ligado às questões que norteiam cada pesquisa. Buscando conhecer os 

aspectos demográficos da dinâmica econômica mineira elaboramos uma 

classificação agregando as ocupações com base nas atividades exercidas e 

nas possíveis relações de trabalho.  

 Em alguns casos, a ocupação é a atividade de onde a pessoa retira a 

sua fonte de renda, não sendo especificada qual a sua função dentro daquela. 

Revela o setor da economia ao qual  aquela pessoa pode estar vinculada, mais 

do que sua situação sócio-profissional. Exemplos: agricultura, lavoura, etc. Em 

outros casos, a ocupação coincidia com o que chamaríamos de profissão, isto 

é, o ofício no qual a pessoa é especialista. Assim, encontramos vários ferreiros, 

feitores, alfaiates, tropeiros, etc. Há ainda uma terceira situação, onde está 

indicada não a tarefa exercida mas a forma de participação do indivíduo no 

mercado. Este é o caso de ocupações como jornaleiros, agência, proprietários, 

capitalistas, etc. 

 Nossa primeira decisão foi de definir os diversos setores ocupacionais: 

Agricultura (agroindústria, agroindustria canavieira), Agropecuária (abate e 

preparação de carnes) Atividades agrícolas em geral, Extrativismo, Mineração 

(faiscação), Atividades artesanais e manufatureiras, Atividades manuais e 

mecânicas (madeira, metais, couro, barro, fibras, tecidos, fiação e tecelagem, 

edificações, pedras e metais preciosos),  Comércio (tropas), Assalariados, 

Serviço doméstico, Funções públicas, Não ocupados, Outros e Rentistas.  
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 Houve a preocupação de manter a distinção das atividades que embora 

agrícolas fossem indicativas de transformação dos produtos, mesmo que 

primariamente. 

 As ocupações dos artífices foram agrupadas tendo como elemento 

unificador a matéria-prima utilizada. Poderíamos tê-las deixado sob um único 

grupo, o dos artífices, mas optamos por distinguí-los na medida em que a 

matéria-prima pode ser indicativa da dinâmica econômica. Por exemplo, o 

trabalho com cobre (caldeireiro) e folhas de flandres (latoeiro) poderia indicar 

uma relação comercial da Província com a corte, uma vez que parte deste 

material era importado. 

 O grupo das Fiadeiras e Tecedeiras foi mantido à parte pela sua 

importância dentro do contexto da história econômica da Província. Isto a 

despeito de existirem agrupamentos em que estas poderiam  ter sido incluídas 

coerentemente. 

 As duplas e triplas ocupações  foram preservadas e agrupadas à parte, 

na medida em que podem ser entendidas como a articulação entre vários 

setores/atividades, aspecto fundamental para a problemática da pesquisa. 

Procuramos, portanto, preservar a possibilidade de identificar as associações 

apresentadas nas listas, embora tenhamos colocado estes grupos de múltiplas 

ocupações dentro de setores específicos.  

É importante que nos detenhamos, um momento, sobre o significado de 

“ter uma ocupação” na sociedade daquela época. Na verdade preocupa-nos 

sobretudo aquela parcela da população para a qual não foi fornecida a 

informação. Deixando de fora as crianças (abaixo de 10 anos) e os velhos 

(acima de 60 anos), ainda assim a “não informação” para escravos e mulheres 

foi surpreendente. Tendo em vista a enorme complexidade entre as situações 

de trabalho e outros aspectos da vida econômica e social, seria possível supor 

que ter uma ocupação determinada e reconhecida socialmente era alguma 

coisa que distinguia o indivíduo, tornava clara sua “identidade” diferenciando-o 

dentro do grupo. Escravos e mulheres tinham por definição, implícitos em suas 

condições individuais, o exercício de um leque de tarefas tais como serviço 

doméstico em geral, fiar e tecer, fazer o que lhe mandam, etc, que podia não 
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ser percebido pelo informante como algo distinto da sua própria condição. 

Arriscamos  a dizer, que poderia ser quase redundante dizer que uma mulher 

exercia tarefas domésticas ou que um escravo fazia isto ou aquilo. 

 Gostaríamos de retomar, neste momento, alguns dos pontos 

fundamentais do tipo de reflexão que apresentamos nas páginas anteriores. Na 

verdade, no longo percurso feito  pelo pesquisador, entre as fontes empíricas e 

a sua leitura, há diversas intermediações. 

 A rigor, quando nos dedicamos a vasculhar arquivos em busca de 

documentos já há uma questão previamente definida que nos orienta. A leitura 

deste documento é feita em função das questões que preocupam o 

pesquisador. Não há, portanto, uma “neutralidade” na leitura. O mesmo 

documento pode ser “lido” de diversas formas. As informações que ele contém 

são percebidas de modo diferente por cada pessoa. 

 As reflexões que apresentamos sobre o conceito de fogo/domicílio e 

ocupação estão fundamentadas na nossa leitura das Listas Nominativas dos 

habitantes da Minas oitocentista. 

 A discussão sobre as características da organização da economia 

provincial passa pelo conhecimento de como trabalhava sua população, o que 

fazia cada indivíduo e como estes se articulavam em grupos. 

 Estar listado dentro de um fogo, para um indivíduo do século XIX, 

subentendia a possibilidade de participar de várias relações sociais. Em alguns 

casos, estas relações estão mencionadas nas listas, como por exemplo, 

relações de parentesco e compadrio, relações de trabalho (escravo, fâmulo e 

agregado).  

 Se percebidos desta forma, os fogos (sua composição e suas 

características) passam a ser elementos de importância fundamental para a 

compreensão da dinâmica econômica e demográfica. 
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2.3- Consistência das informações / Representatividade dos dados 

 

Nosso conjunto de Listas Nominativas foi submetido a uma dupla 

avaliação: de um lado, analisamos a consistência de algumas informações em 

distritos selecionados; de outro, avaliamos a representatividade dos dados 

tendo em vista a população total estimada de cada região e da Província. 

Embora o uso das Listas Nominativas de habitantes tenha uma história de 

cerca de três décadas, os trabalhos específicamente dedicados à discutir 

caminhos para avaliar sua qualidade são relativamente recentes.23 

No final dos anos oitenta, tanto em Minas quanto em São Paulo, os 

grupos de pesquisa mais envolvidos com esta fonte documental começaram 

aelaborar estudos de casos com a finalidade de conhecer qual o impacto de 

possíveis inconsistências do conjunto da documentação trabalhada sobre os 

resultados encontrados.24 

Nozoe e Costa, aproveitando-se da periodicidade das listas paulistas (são 

anuais) analisam o tratamento dado à variável idade como forma de  

determinar se o documento resultou de coleta original ou foi ajustada, tomando-

se a lista do ano anterior e a ela justapondo as “causalidades” registradas no 

período.25 Os autores registram a existência destes dois tipos de listas, 

levantamento de fato e atualizadas, analisando os documentos de Lorena entre 

1798 e 1812, e ressaltam que não há como associar a qualidade da informação 

à forma de preenchimento da lista. O objetivo dos autores é sobretudo 

metodológico: advertir pesquisadores sobre a necessidade de proceder à 

crítica criteriosa das fontes e incorporar o resultado deste exame da 

documentação na análise. Na palavra dos autores,  
 

 “...com relação às listas nominativas, a crença ingênua de estarmos a tratar com 
documentos irreprocháveis parece-nos tão descabida quanto a irrefletida 

                                                                    
23  As listas paulistas tem sido trabalhadas desde o final dos anos sessenta.. Ver: MARCÍLIO, 1973, SAMARA, 1976, 
1977, 1981, 1983. 
24 Ver, no caso das listas paulistas, os trabalhos de FERNÁNDEZ, 1989. e de NOZOE & COSTA, 1991, e no caso das 
listas mineiras, ver textos produzidos pela equipe de pesquisadores do Cedeplar como relatórios parciais da pesquisa 
Estrutura e dinâmica da população de Minas Gerais no século XIX. Entre eles, GODOY, & OLIVEIRA, A. 1990; 
GODOY, 1991, GODOY, 1992 ;  MELO, N. & VALADARES, 1992. 
25 Causalidade é o termo usado para designar nascimentos, mortes e movimentos migratórios. Ver: NOZOE, & COSTA, 
1991. 
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afirmação de que são fontes preteríveis por não passarem de cópias descuidadas 
de alguns arrolamentos primevos...” (Nozoe e Costa ,1991, p. .283) 

 

O trabalho de Fernández, ainda com a documentação paulista, apoia-se 

na identificação de fogos em dois momentos distintos. Dentro destas unidades 

domésticas estão listadas as pessoas cujas características vão ser 

comparadas para a aferição da consistência das informações. Este autor optou 

por trabalhar com as listas de dois anos consecutivos e verificar, dentro deste 

intervalo de tempo reduzido, a variação dos atributos individuais. Para realizar 

esta tarefa é preciso encontrar o mesmo indivíduo nos dois momentos, o que 

não é muito simples em populações abertas à entrada e saída de seus 

integrantes. Fernández discute os problemas envolvidos com este trabalho de 

identificação e propõe uma escala que vai dos casos perfeitamente 

identificados aos perdidos.26 Fica logo claro que há um conjunto de variáveis, 

como a atividade econômica por exemplo,  que não são passíveis de serem 

submetidas a este tipo de trabalho comparativo uma vez que elas podem se 

alterar de forma imprevizível. Uma vez mais a conclusão é no sentido de que 

ao utilizar uma fonte o pesquisador deve avaliá-la e decidir que tipo de 

influência as limitações apresentadas pelos dados podem trazer para a sua 

análise. Em função das questões que está investigando o pesquisador pode 

encontrar formas de reduzir enormemente o peso destas inconsistências. Cita 

como exemplo  as diferenças constatadas na comparação das idades 

individuais que ficam bastante reduzidas quanto se comparam grupos etários. 

Os trabalhos relativos à avaliação da consistência das informações das 

Listas Nominativas mineiras, como os de Fernández, também se apoiam no 

procedimento de identificar pessoas presentes em documentos de duas datas 

distintas, 1831/32 e 1838/40, separadas, portanto, por um intervalo de tempo 

maior. Denominamos este procedimento de “reconstituição de fogos” e 

elaboramos uma metodologia para encontrar o mesmo fogo nas duas datas a 

partir da localização de seu chefe seguida dos demais integrantes do fogo. 27 
                                                                    
26 Entre estes dois extremos há uma gama de situações intermediárias onde o grau de certeza de que se trata da 
mesma pessoa vai decrescendo. Ver FERNÁNDEZ, 1989. 
27 Nos diversos textos produzidos pela equipe de pesquisadores do Cedeplar, citados em nota anterior, descreve-se 
detalhadamente os procedimentos de eleição das localidades escolhidas como piloto deste tipo de empreendimento e 
a metodologia usada para identificar as pessoas dentro dos respectivos fogos.  
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Quanto maior o intervalo de tempo decorrido entre a elaboração das duas listas 

maiores as possibilidades de ocorrência de mortes, migrações e mudanças em 

outros atributos, tais como situação conjugal, ocupação, posse de escravos, 

que muitas vezes podem nos ajudar a identificar pessoas. Além disto há ainda 

a possibilidade de ocorrer subdivisões administrativas ou outros eventos que 

venham a desequilibrar o tamanho dos distritos inviabilizando a reconstituição. 

Escolhemos, para nosso estudo, alguns distritos, cujas variações nos 

tamanhos das populações não fossem muito grandes, e dentro destes distritos 

resgatamos os fogos com escravos pela sua natureza mais “estável”.  

O distrito de São Bartolomeu, situado na Região Mineradora Central,  o 

de Bonfim, na Região do Sertão e o de Santa Rita da Meia Pataca na Região 

da Mata, foram escolhidos para o trabalho de reconstituição.28 A população 

reconstituída, em cada caso, foi comparada com a população total levantada 

de modo a balisar a representatividade do conjunto reconstituído. Observou-se 

o comportamento, no tempo, de algumas variáveis demográficas e os 

resultados que daí emergiram, embora localizados espacialmente, sinalizam 

caminhos muito promissores. 

Vejamos, por exemplo, a informação das idades, tão cara aos 

demógrafos. Foi elaborado um índice de variação destas idades que 

considerou a informação da idade de cada indivíduo nas duas datas e o 

intervalo de tempo decorrido entre elas. A diferença entre as idades informadas 

deveria ser igual ao tempo decorrido entre o fornecimento das duas 

informações. Quanto maior for esta diferença mais inconsistente é a 

informação.29 Note-se que não é  possível apontar qual a idade que foi 

informada de forma  “correta”, mas apenas que a diferença entre elas deveria 

estar relacionada ao tempo decorrido entre o princípio e o fim do intervalo. 

Os resultados obtidos são especialmente interessantes. Vejamos em 

primeiro lugar as variações nas informações de idades e a forma como ela foi 
                                                                    
28 Vide trabalhos da equipe do CEDEPlAR, citado na nota 25. 
29 O índice de variação das idades (I V) foi definido da seguinte forma: IV= (it1-it2)-(t1-t2), onde it1= idade do indivíduo 
no tempo t1, it2= idade do indivíduo no tempo t2, t1= data/ano da primeira lista nominativa e t2= data/ano da segunda 
lista nominativa.  IV=0 quando a diferença entre as idades dos indivíduos, informadas no primeiro e no segundo 
documento, é igual ao intervalo de tempo decorrido entre as datas dos documentos, indicando uma perfeita 
consistência da informação. Admitimos, também, que IV=1 (+ou-) pode ser considerado pefeitamente consistente 
tendo-se em vista que variações nos meses de preenchimento das listas podem resultar nesta diferença. 
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tratada. Em Bonfim 48% da população livre que vivia nos fogos selecionados 

para estudo tinha uma informação de idades perfeitamente consistente. Índices 

não muito diferentes foram encontrados para os livres de São Bartolomeu 

(37%). Se considerarmos ainda consistente uma variação de 3 anos, para mais 

ou para menos, estes percentuais ficam em torno de 70% nas duas 

localidades. Mais surpreendente, ainda, é a informação de idades da 

população escrava que vivia nestes fogos que puderam ser reconstituídos: em 

Bonfim 70% destes escravos apareceram com uma variação na idade 

informada igual ou menor do que um ano, enquanto em São Bartolomeu este 

valor fica em torno de 40%. No distrito de Santa Rita da Meia Pataca  a 

avaliação das idades foi feita dentro de grandes grupos etários e constatou-se 

uma tendência a aumentar o índice de variação com a idade. Nesta localidade 

se tomarmos a variação de três anos em torno do valor esperado 80% da 

população livre e 60% da escrava estão incluídos nesta categoria.  

A natureza extremamente demorada destes trabalhos de reconstituição 

impediu que outros distritos fossem submetidos ao mesmo tipo de estudo, 

ampliando nosso universo de análise e permitindo que os resultados da 

avaliação de consistência pudessem, com segurança, ser estendidos a todo o 

conjunto documental.30 

Além do nos permitir conhecer melhor a qualidade da informação alí 

registrada este trabalho de reconstituição de fogos amplia o potencial de uso 

da fonte. Há variáveis cuja alteração, no tempo, pode estar sinalizando 

mudanças que são relevantes para a compreensão da localidade estudada. 

Relativamente a estas variáveis a abordagem é de outra natureza uma vez que 

não há respostas esperadas como no caso das idades citado anteriormente.  

À medida que mais e mais distritos sejam submetidos a este tipo de 

análise mais detalhada estaremos não só avaliando a qualidade interna dos 

documentos mas, também, ampliando sobremaneira seu potencial analítico. 

 

2.4  Cobertura / representatividade - 

                                                                    
30 Além da varição da idade segundo a condição social livre/escravo, investigou-se, também, a qualidade da 
informação de idade segundo a cor e condição social e algumas variações interessantes emergiram. Ver GODOY e 
MARTINS, A. 1990 (mimeo )  



 69 

 

É importante que tomemos como ponto de partida de nossa avaliação  a 

distribuição espacial das unidades de informação, no caso os distritos de paz 

que compunham a Província. No Mapa 02 estão localizados, dentro dos 

respectivos contornos regionais,  todos os 410 distritos de paz existentes na 

Província destacando-se aqueles para os quais temos Listas Nominativas em 

1831/32. O recurso cartográfico nos permite visualizar com facilidade se 

nossas informações estão concentradas espacialmente deixando sem 

cobertura parte importante do espaço regional. 

Vejamos agora como o nosso conjunto de Listas Nominativas de 1831/32 

se situa em termos do número de distritos contemplados e da população 

coberta tendo em vista a Província como um todo. A Tabela 3.2 apresenta, 

para cada região, a população enumerada em 1831/32 e o número de distritos 

integrantes das listas, justapondo estas informações àquelas do universo da 

Província apresentadas anteriomente na Tabela 3.1. 
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TABELA  3.2 : Listas Nominativas de 1831/32- população enumerada e 
número de distritos integrantes de cada região em relação ao universo estimado 
da Província 

 
Regiões Distritos Distritos (1) / População População  (3) / 

 1831/32 1830/35 (2)* 1831/32 1830/35 B 
 N (1) % N (2) % 100 Hab % Hab % (4)*10

0 
           

Extremo Noroeste - - - - - - - - - - 
Vale Alto Médio s. Francico 

 
2 0.8 12 2,9 16,7 2871 0,7 14220 2,0 20,2 

Sertão 
 

3 1,2 4 1,0 75 7891 1,9 8726 1,2 90,4 

Minas Novas 
 

7 2,9 24 5,9 29,2 12.981 3,2 56.242 7,8 23,1 

Paracatu 
 

2 0,8 7 1,7 28,6 2.935 0,7 10.152 1,4 28,9 

Sertão Alto S. Francisco 
 

2 0,8 8 2,0 25,0 5.565 1,4 18.089 2,5 30,8 

Minerad. B. Rio das Velhas 
 

9 3,7 15 3,7 60,0 19.166 4,7 35.711 5,0 53,7 

Sertão Rio Doce 
 

1 0,4 1 0,2 100,0 267 0,1 267 0,0 100,0 

Triângulo 
 

2 0,8 3 0,7 66,7 3.942 1,0 10.287 1,4 38,3 

Araxá 
 

8 3,3 13 3,2 61,5 14.713 3,6 22.006 3,1 66,9 

Intermediária  de Pitangui-
Tamanduá 

30 12,4 46 11,2 65,2 54.800 13,5 83.949 11,7 65,3 

Diamantina 
 

7 2,9 12 2,9 58,3 21.776 5,4 28.393 4,0 76,7 

Mineradora Central Leste 
 

9 3,7 17 4,1 52,9 17.748 4,4 33.619 4,7 52,8 

Mineradora Central Oeste 
 

93 38,4 126 30,7 73,8 117.339 28,9 169.074 23,5 69,4 

Mata 
 

13 5,4 28 6,8 46,4 16.701 4,1 42.364 5,9 39,4 

Sudeste 
 

25 10,3 46 11,2 54,3 39.788 9,8 69.098 9,6 57,6 

Sul Central 
 

19 7,9 36 8,8 52,8 47.163 11,6 88278 12,3 53,4 

Sudoeste 
 

10 4,1 12 2,9 83,3 20.628 5,1 27.716 3,9 74,4 

           
Província 242 100 410 100 59,0 406.274 100 718.191 100 56,6 

FONTES: Listas Nominativas de 1831/32, Mapas de população de 1833/35 retirados de 
MARTINS, M. 1990, Listas Nominativas de 1838/40,   MATOS, R. 1981 

 

 

 

 



 72 

Nosso passo seguinte é verificar se existe alguma semelhança entre os 

dois conjuntos de dados quando considerados na sua totalidade. A distribuição 

relativa dos dados de 1831/32, tanto no que se refere ao número de distritos de 

paz arrolados quanto ao tamanho da população listada, reflete de perto a 

situação provincial.31 Há uma evidente simetria entre a distribuição relativa do 

número de distritos e do número de habitantes nos dois casos. Podemos 

portanto dizer que, vista sob este prisma, a estrutura da nossa “amostra de 

1831/32” se aproxima daquela da população como um todo.  

No entanto, é preciso ir além desta análise, digamos assim vertical, das 

duas distribuições e olhar o caso de cada região isoladamente de forma a 

detectar possíveis diferenças de cobertura que devam ser consideradas no 

momento de analisar os resultados. 

Nas listas de 1831/32 estão incluídos 59% dos distritos de paz existentes 

e listadas 57% das pessoas que viviam na Província entre 1830 e 1835. Em 

termos da Província, portanto, temos informação para mais da metade dos 

casos, quer se considere os distritos arrolados ou a população enumerada. A 

nível regional, no entanto, a situação é bem diferenciada. As melhores 

coberturas, tanto em termos de distritos quanto de população, são as das 

regiões Mineradora Central Oeste, Sudoeste e Sertão onde os percentuais são 

superiores a 70%. Nas regiões de Araxá, Médio Baixo Rio das Velhas, 

Intermediária de Pitangui/Tamanduá, Sudeste, Sul Central, Diamantina e 

Mineradora Central Leste os percentuais são ainda elevados embora se situem 

em patamares mais baixos, isto é, entre 50% e 70%. Na região da Mata temos 

entre 40% e 50% dos casos nas duas distribuições e nas demais regiões, ou 

seja, Vale do Alto Médio São Francisco, Minas Novas, Paracatu e Sertão do 

Alto São Francisco nossos percentuais estão entre 15% e 30%, em ambos os 

casos. Consideramos separadamente as duas regiões que representam casos 

extremos dentro do conjunto: o Extremo Noroeste para a qual não há nenhuma 

informação e o Sertão do Rio Doce.32 Esta última região era ocupada por índios, 

                                                                    
31 Vide Tabela 3.2, especilamente as colunas 2, 4, 7 e 9. 
32 É importante lembrar que nos Mapas estão identificadas as sedes dos distritos de paz. Há distritos, especialmente ao 
Norte, que cobriam extensas áreas onde a população se dispersava. É provável que parte da população de Januária ( 
que está localizada no Vale Alto Médio São Francisco ) vivesse nesta região do Extremo Noroeste. 
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que não foram incluídos no arrolamento de 1831/32, e que constituiam a 

maioria da população da região. Embora tenhamos informações para o único 

distrito existente, elas não expressam a região no seu todo. 

Portanto, para avaliar a cobertura dos dados regionais consideramos 

simultâneamente dois aspectos: o volume das informações e sua distribuição 

espacial dentro da região. Tomamos como ponto de partida o percentual das 

informações de 1831/32, tanto de número de distritos como o de população, 

sobre o total estimado. Foi considerado aceitável para representar a região o 

conjunto de dados de 1831/32 que cobrisse mais da metade dos casos ali 

existentes. Deste modo, estabelecemos que os dados seriam representativos 

da região quando, tanto em número de distritos quanto em população, 

contemplassem mais de 50% dos casos. Associamos a esta condição a 

informação sobre a distribuição espacial dos distritos da região. A localização 

espacial das informações existentes integra, portanto, a avaliação da 

cobertura/representatividade dos dados. 

Conforme  pode ser aferido na Tabela 3.2 temos 6 casos onde nosso 

conjunto de listas mominativas não atende a estas condições: Vale do Alto 

Médio São Francisco, Minas Novas, Paracatu, Sertão do Alto São Francisco, 

Mata e Triângulo. 

Nestas circunstâncias recorremos a outra fonte para auxiliar no teste dos 

dados. Comparamos o percentual de cobertura de nosso conjunto de dados de 

1831/32 com aquele dos mapas de 1833/35. Além da população total os mapas 

nos fornecem também informações sobre sexo, condição, cor e grupos etários. 

Observamos as características dos dois conjuntos para decidir até que ponto 

nossos resultados, com base nos dados de 1831/32, deveriam ser usados  com 

cautela tendo em vista a sua representatividade regional. Esta é uma tarefa 

difícil porque nosso conhecimento sobre o conjunto de mapas é ainda precário. 

Cada caso foi analisado individualmente e respaldado por informações de 

outras fontes tais como viajantes estrangeiros, corografias e etc. 

Os gráficos que apresentamos a seguir tem uma dupla finalidade: de um 

lado mostrar o percentual de casos, tanto de 1831/32 quanto de 1830/35 tendo-

se em vista o total estimado;  e de outro, mostrar que a diferença de tamanho 



 74 

não afeta substancialmente a estrutura por sexo e condição social, o que 

sinaliza positivamente para a possibilidade de se tomar as informações de 

1831/32 como representativas de cada uma das regiões. 
Comparação dos percentuais de informação segundo sexo e condição social- 

Regiões selecionadas 

 

  
 

 

 

 
Fonte: As mesmas das Tabelas 3.1 e 3.2  
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Tomando-se como referência o percentual de casos registrados em cada 

data, tendo-se em vista a população total estimada, evidencia-se a diferença de 

cobertura do dois conjuntos, conforme mostra a primeira figura do gráfico. 

Contudo, as figuras seguintes mostram que o efeito desta diferença sobre a 

estrutura por sexo e condição é relativamente pequeno ainda que não 

desprezível. Por outro lado, devemos ressaltar que a Vila de Paracatu, 

localidade importante naquele momento,  não foi incluída em nenhum dos dois 

levantamentos. Portanto ao tratar da região é preciso estar atento para os 

possíveis efeitos que a omissão destes dados pode acarretar.  

Vamos estar sempre recorrendo, ao longo de nossa análise empírica, a 

estes aspectos que acabamos de apontar acima.  O conhecimento do nível de 

cobertura dos dados demográficos considerados tanto no seu tamanho quanto 

na sua distribuição espacial constituem elementos importantes dentro do 

processo de análise.  

 

 

3.  Relatos de viajantes estrangeiros 

 

 

Um conjunto de relatos de viagens elaborados por um grupo selecionado 

de viajantes estrangeiros que visitaram Minas Gerais na primeira metade do 

século XIX constitui a nossa segunda, e não menos importante, fonte histórica. 

Nesta seleção estão incluídos alguns dos principais viajantes estrangeiros que 

percorreram Minas Gerais na primeira metade do século XIX: Auguste de Saint-
Hilaire, Johann Emanuel Pohl, Bunbury, George Gardner, John Luccock, 

D'Orbigny, John  Mawe, Freireyss e Johan B. von Spix & Karl F. P. von 
Martius. Ao todo são nove viajantes e treze relatos, já que cinco são as obras de 

Saint-Hilaire que contém informações sobre Minas. Predominam os cientistas 

naturalistas, ainda que Luccock e Mawe sejam comerciantes. São de diversas 

nacionalidades, com preponderância numérica dos ingleses. A primeira viagem 
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foi realizada por Mawe e é datada de 1808, logo após a abertura dos portos, e a 

última de 1840 por Gardner, início do segundo reinado.33 

  As circunstâncias em que estas obras foram elaboradas são bastante 

peculiares. O século XIX se inicia dentro de um contexto de grandes 

transformações nas relações do velho continente com o novo mundo. Múltiplos 

fatores de naturezas distintas atuaram  no sentido de induzir estas mudanças e 

estreitar os vínculos entre os dois continentes. O redimensionamento, 

intensificação e aprofundamento destas relações só foi possível devido a 

conjunção de alguns elementos: independência política de quase todas as 

colônias das Américas e a consequente dilatação das ligações de toda ordem 

destas nascentes entidades políticas com número ampliado de nações européias; 

crescente internacionalização da economia dentro do movimento de expansão da 

revolução industrial e a necessidade da incorporação de novos mercados; rápido 

desenvolvimento de novas tecnologias ligadas aos transportes e comunicações 

em gerais; e a efetivação da razão científica e de seus desdobramentos como 

instrumentos privilegiados de conhecimento do mundo, instigadores da busca de 

novas realidades. 

  O impressionante movimento das viagens dos oitocentos, sobretudo as 

científicas, é uma das expressões mais fascinantes desta nova fase das relações 

da Europa com as Américas. Muitos aspectos identificam os intrépidos 

protagonistas destas viagens: pertenciam a extratos sociais elevados, 

independente da nacionalidade; possuíam impressionante curiosidade em 

relação ao conhecimento de outras realidades; ao produzirem seus relatos/diários 

atendiam a um público leitor ávido de informações sobre o novo mundo; e a maior 

parte destes viajantes tinha compromissos com instituições científicas.  

  As viagens do século XIX são bem distintas das incursões dos século 

XVI; a missão civilizatória é substituída por nova atitude diante do outro. A busca 

da isenção, a preocupação com o conhecimento científico e o respeito a 

diferença inscrevem os viajantes do dezenove em percepção diferente do mundo. 

Às certezas do ideal de expansão da civilização e de conversão do bárbaro 

                                                                    
33Para uma apresentação detalhada desta fonte ver GODOY (1990). 
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opõem-se a noção plural de civilização e cultura e a necessidade de conhecer o 

mais detidamente possível o outro.       

  Processo contraditório pela sua própria complexidade, essa postura 

resultou em depoimentos marcados pela ambiguidade. Os relatos de viagem 

revelam essas contradições, materializando as angústias de homens que a 

serviço da ciência deviam rejeitar o preconceito, a repulsa e a condenação. A 

riqueza das experiências vividas e dos sentimentos experienciados, bem como 

toda a bagagem imperscrutável e individual de cada um desses atores, contrasta 

com o esforço da neutralidade e fidelidade ao observado resultando em relatos 

valiosos, embora impregnados de subjetividade. 

  O Brasil era destino privilegiado dos viajantes do século XIX. Já no final 

do período colonial é grande o afluxo de estrangeiros. A quebra do pacto colonial 

e a elevação do Brasil a Reino Unido dá início a entrada de naturalistas e 

comerciantes, as duas classes majoritárias de viajantes que aportaram no país. 

Durante todo o dezenove o Brasil permaneceu sendo foco preferencial das 

viagens. 

  Imensa é a fortuna dos relatos de viagem para a história de Minas Gerais 

no século XIX. A contribuição é valiosa sobretudo para a história social e 

econômica, ainda que forneça subsídios importantes para a história política. A 

atração exercida pela Capitania/Província do ouro e dos diamantes fez de Minas 

um dos destinos preferenciais, com viajantes esquadrinhando todo o seu 

território.  

  A obra dos viajantes é conjunto documental largamente utilizado pelos 

pesquisadores do oitocentos mineiro como “ilustração”. Pinçar passagens, 

descontextualizadas e sem a necessária avaliação de sua consistência com o 

conjunto do relato de onde foram retiradas, com  o intuito de ilustrar ou corroborar 

um argumento já é procedimento rotineiro. Os depoimentos dos viajantes chegam 

ao paradoxo de aparecerem respaldando teses contraditórias. No entanto, nos 

últimos anos surgiram trabalhos que resgatam temas específicos da nossa 

história social usando estes relatos de modo mais intenso e sistemático. 
34

  

                                                                    
34 Ver: LEITE, I. 1986. 
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  Abre-se, portanto, uma nova perspectiva diante dos relatos, baseada na 

superposição dos depoimentos e em seu uso intensivo e extensivo, evitando-se o 

recurso eventual e restrito a obra dos viajantes. Usar os relatos de viagens como 

fontes históricas significa conhecer as características de cada autor, acompanhar 

seus itinerários, definir precisamente um tema a seguir e traçar um roteiro bem 

disciplinado para coletar e organizar as informações. Estes autores 

testemunharam fatos e percorreram espaços que procuramos conhecer. Nos 

seus depoimentos podemos encontrar inúmeras informações que, se despojadas 

da subjetividade de seu autor, constituem fontes de dados muito ricas.  

 

 

4-  As listas de Engenho e Casas de Negócios de 1836 35  

 

 

Fazem parte de nossas fontes complementares  as “Relações de 

engenhos e casas de negócios” requisitadas pela Presidência da Província, em 

ofício de 16 de junho de 183636, a todos os juízes de paz de Minas Gerais. Este 

conjunto documental pode ser considerado um tipo de “censo econômico”, sua 

unidade de informação é o estabelecimento identificado pelo nome do 

proprietário. Nele deveriam estar enumerados os donos de engenhos 

aguardenteiros e de todo tipo de casas de negócios que incluísse a aguardente 

nacional ou espíritos importados no rol de produtos a serem vendidos.   

 Estes documentos manuscritos constituiam-se em suporte para a 

cobrança de impostos daqueles que fabricavam ou comercializavam 

aguardente, seja ela da “terra” ou importada (“espíritos importados”) e das 

                                                                    
35 Esta fonte foi objeto de análise em artigo anterior. Ver:PAIVA  & GODOY, 1992. 
36 Onde solicitava-se "...sem perda de tempo": 

"...1º hua relação dos engenhos desse districto em que se fabricar aguardente, fazendo mui clara distinção dos que são 
movidos por animaes, por agua, ou por outro motor tanto ou menos dispendiozo. 

2º hua dita das cazas, em que se vender aguardente simples ou beneficiada, situadas nas cidades ou vilas, nas 
povoações de mais de 40 fogos, nas outras menores, e na estrada. 

3º ha dita das lojas de fazenda seca, e das cazas, ou armazens em que se venderem quaesquer espiritos importados 
na Província com declarações dos nomes dos possuidores de cada hum dos ditos estabelecimentos." Minas Gerais, 
Circular do Governo Provincial, 1836, APM, SP, Caixa 146  
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casas de negócio 37. Acreditamos que estas listagens eram posteriormente 

enviadas aos coletores, que procediam à arrecadação dos tributos. 

Uma breve observação da legislação referente à matéria no período 

aponta para as várias alterações ocorridas no sistema de tributação desde o 

fim dos impedimentos à construção de engenhos (1827). Nesta data entramos 

no período de liberdade da indústria e conseqüente aumento de unidades 

produtivas. É também nesta fase que encontramos uma intensa discussão 

parlamentar em torno da legislação tributária incidente sobre esta atividade. A 

expressão deste intenso debate é a própria instabilidade da legislação, onde 

convivem várias situações: tributam-se os produtos na circulação; as unidades 

produtivas e comercializadoras; os engenhos segundo a força motriz ou a 

presença e número de escravos; os seus produtos, a destinação da produção, 

a variação na presença e percentual dos “direitos de exportação” sobre os 

produtos dos engenhos. Lembraríamos ainda dos momentos de total isenção 

de impostos e sua contrapartida, a bitributação. A lei Nº 49 de 1836 representa, 

certamente, um momento de mudança na cobrança de taxas sobre a 

aguardente, dando lugar a vários tipos de protestos. 

Uma amostra de 48 distritos integrantes deste conjunto foi submetida a 

um estudo mais aprofundado.38 Acreditamos que esta amostra reflete bem a 

qualidade deste corpo documental, revelando a riqueza das “relações de 

engenhos e casas de negócios “ 

                                                                    
37 É o seguinte o texto da lei provincial que autoriza o Presidente da Província a cobrança deste imposto. Paragrafo 5º; 
o imposto de 20$000 reis nos engenhos em que se fabricar aguardente, sendo movidos por animaes; e de 40$000 reis, 
sendo movido por agoa, ou outro motor, tanto ou menos dispendioso. Paragrafo 6º; o imposto de 8$000 reis que 
pagara cada caza, em que se vender aguardente simples ou beneficiada, sendo nas cidades, ou vilas; de 6$000 reis, 
sendo nas povoações de mais de 40 fogos; e de 4$000 reis nas outras povoações e estradas. 

Esta disposição comprehende as lojas de fazenda seca, e as caza, em que se venderem quaisquer espiritos, 
importados na Província." 

Leis Mineiras, 1835/1839, tomo 2º, parte 2º (Regulamento nº 7, lei nº 49 de 08/04/1836). 
38 Estaremos trabalhando com listas para 17 municípios, assim distribuídas: Aiuruoca (4 distr.), Baependi (1 distr.), 
Barbacena (4 distr.), Campanha (2 distr.), Diamantina (1 distr.), Itajubá (1 distr.), Mariana (6 distr.), Minas Novas (1 
distr.), Ouro Preto (6 distr.), Pitangui (4 distr.), Pouso Alegre (1 distr.), Queluz (3 distr.), Pomba (1 distr.), Sabará (4 
distr.), São João Del Rei (2 distr.), Tamanduá (6 distr.), Vila do Príncipe (1 distr.). Arquivo Público Mineiro, Seção 
Provincial, SPPP 1/6, CAIXA 3 (48 DOCUMENTOS). 
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Iniciemos pelas informações referentes aos engenhos. Os dados básicos 

para cada unidade, exigidos aos juízes de paz, foram fornecidos para a maioria 

dos casos. São eles os nomes dos proprietários e a força motriz39. 

Os Juízes de Paz acrescentaram ainda uma série de dados além 

daqueles que lhes foram exigidas. Estas informações voluntárias parecem que, 

na maior parte dos casos, tinham como objetivo isentar os engenhos do tributo 

devido, ou ao menos minorá-lo. Em algumas situações, esta intenção implícita 

passa para uma posição de destaque.40 

Sabemos que estas cobranças de impostos só incidiam sobre os 

engenhos de cana que fabricavam aguardente. Apesar de acreditarmos que os 

engenhos não se limitavam à produção da cachaça, não pairam dúvidas com 

relação aos que seriam tributados. Assim mesmo, constatamos a presença da 

informação de produção de açúcar e rapaduras para 11 listas (23%), sendo 

que em sete casos (15%) são arrolados engenhos que só fabricavam açúcar 

e/ou rapaduras41. Quais seriam as razões para o relacionamento destes 

engenhos, já que o tributo não incidia sobre eles? Damos pouco crédito a 

possibilidade de desconhecimento, por parte dos juízes de paz,  do objetivo da 

exigência do ofício da Presidência da Província. É possível que estes 

engenhos tivessem alambiques desativados que deveriam ser relacionados 

com a observação de que não produziam cachaça.42 

                                                                    
39 Encontramos engenhos movidos por força hidráulica, força animal e engenhos manuais. Tipos mais sofisticados (a 
vapor) e movidos por força eólica (comuns no Caribe)não foram documentados. A este repeito ver CANABRAVA, 1981. 
40 No documento do distrito de Boa Vista, município de Mariana, o juiz de paz da localidade, Joaquim Maximiano 
Gomes, aparece como proprietário de dois engenhos, um movido a bois e outro a água; produzindo aguardente, 
rapadura e açúcar. Na coluna de observações correspondente ao seu nome, foi acrescentada a seguinte informação: 
"forças poucas" (que de alguma forma procura desqualificar suas posses e, evidentemente, possibilitar o esquivo ao 
tributo ou tê-lo diminuido). Constatamos que não só a caligrafia e cor (tonalidade) da tinta utilizada para esta 
informação acrescentada é distinta da do escrivão responsável pela lista, como, surpreendentemente, é a mesma (ou 
muito parecida) das duas assinaturas do juiz de paz que constam no documento.  Além disto, o juiz, no "termo de 
abertura" do documento, recomenda  ao Presidente da Província que "queira se dignar a ver as observações". APM,  
SPPP 1/6, Caixa 18 doc. 01. 
41 A presença destes engenhos de fazer rapaduras e, com menor incidência, açúcar; e, principalmente, os 4 casos 
(8%) onde se produzia "tudo" (aguardente, açúcar e rapaduras), sugerem que os engenhos mineiros não se 
caracterizavam pela especialização na produção de um só subproduto da cana-de-açúcar. 
42 Miguel Costa Filho, a partir de considerações do Presidente da Província, Quintiliano da Silva, em fala de 1843, 
afirma: "o Presidente da Província  esclareceu então que, devido a que só os engenhos de aguardente pagavam o 
impôsto, acontecia que no ato do lançamento e cobrança os respectivos proprietários declaravam que suas fábricas só 
produziam açúcar e rapadura, quando, no entanto, era sabido ser raro o agricultor que elaborando êsses dois produtos 
não cuidasse ao mesmo tempo de alambicar aguardente". Como resultado destas informações, encontramos situações 
curiosas como a que acontece no documento de Sete Lagoas/Sabará; onde dois proprietários de engenhos aparecem 
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Outras informações que acompanham boa parte dos engenhos 

relacionados, constituindo-se também em iniciativa dos juízes de paz, é a 

relativa às dificuldades e impedimentos enfrentados. Apuramos que em 9 listas 

aparecem engenhos com suas atividades paralisadas, ou completamente 

desativados. Em 2 destas listas são arroladas as dificuldades operacionais, 

válidas, inclusive, para os engenhos ativos. Nas listagens de Boa Vista/Itajubá 

e Itatiaia/Ouro Preto, todos os engenhos relacionados enfrentam sérias 

dificuldades, apesar da maioria encontrar-se operando. São quatro os 

problemas vividos por estas “fábricas de cana”: a falta de lenha ou elevados 

custos de transporte de lenha buscada a grandes distâncias, revelando o 

grande consumo deste combustível; a escassez de cana ou custos de 

transporte para buscá-la em outras fazendas, apontando para existência de 

uma divisão entre atividade agrícola (plantadores) e atividade industrial 

(engenhos); a grande mortandade de bois e sua escassez (os trabalhos das 

moendas de tração animal eram extenuantes para os bois e exigiam várias 

“parelhas” para o revezamento); a ausência ou insuficiência de escravos, 

sugerindo que esta mão-de-obra era essencial aos trabalhos dos engenhos. 

Não encontramos nenhuma referência à dificuldade de colocação dos produtos 

no mercado ou de insuficiência de demanda. 

Aparecendo em um número bem menor de casos, estão informações 

referentes a mão-de-obra dos engenhos (especialmente a cativa), ao destino 

da produção (para auto-consumo nos casos documentados), à presença de 

outras atividades econômicas na fazenda, horário/turno de funcionamento do 

engenho, porte do engenho, tipos de engenho (engenho e engenhoca), à forma 

de aquisição da fábrica (compra e herança), e  sobre a escala da produção. 

Passemos, agora, às casas de negócios. A localização dos 

estabelecimentos comerciais, independente dos gêneros negociados 

(aguardente, fazenda seca ou espíritos importados)43 é que definia o tributo a 

                                                                    
com a informação de que "não destila" (não produzem aguardente), e, ao mesmo tempo, são arrolados possuindo 
"vendas de agoardente do paiz". Ver COSTA FILHO, 1963. 
43 Por aguardente simples entenda-se a cachaça comum, já a beneficiada leva ervas e/ou frutas no processo de 
curtição. Fazendas eram "mercadorias, bens que andam em commercio"; sendo fazenda seca "os panos de algodão, 
linho, sêda, etc; para vestuário ou roupa branca"; e fazenda molhada compreendendo "carne sêca, toucinho, farinha, 
feijão, milho, arroz, sal, fumo, queijos; e assim se chamam porque a maior parte dêles se descoram ou umedecem; são 
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ser pago.44 Contudo, obedecendo às exigências do ofício, os juízes de paz, na 

maioria dos casos, separaram em relações distintas cada um dos gêneros 

(exceção aos estabelecimentos diversificados)45. A especificação da localização 

aparece em 41 casos, já a discriminação dos gêneros vendidos e do nome dos 

proprietários está presente em quase todas as listas. 

Porte das vendas, horário de funcionamento e casas de negócio 

fechadas, são outras informações prestadas pelos juízes. Mas é no tocante ao 

tipo de estabelecimento que as informações são mais constantes e, por vêzes, 

pouco claras. Os tipos mais comuns eram: venda, loja, armazém e em número 

bem reduzido, taverna/taberna e mascateação. 

As vendas eram de menor porte e tendiam a vender aguardente e 

molhados; as lojas e armazéns eram negócios de maior porte e com maior 

diversificação quanto aos gêneros (vendendo aguardente, fazenda seca, 

espíritos importados, molhados em geral, ferragens, remédios - botica, etc.). É 

difícil consolidar uma definição de cada tipo. Em muitos casos os juízes se 

limitam à designações genéricas como casas de negócio, válidas para todos os 

estabelecimentos listados.46 

As casas comerciais de maior porte (com estoque mais variado de 

gêneros) tendiam a se situar nos núcleos urbanos dos distritos. Já as vendas, 

distribuiam-se pelas áreas urbanas e rurais (estradas). Observamos que nos 

distritos com núcleos urbanos maiores os estabelecimentos comerciais tendiam 

a se situar preferencialmente na sua porção urbana; já nos distritos menores a 

concentração era nas estradas e fazendas. Estudar esta distribuição geográfica 

é de grande valia no dimensionamento do vigor e importância da vida urbana 

mineira do século passado. 

                                                                    
os chamados mantimentos". Espíritos é "termo de commercio. Absolutamente: os espiritos dos licores alcoolicos, e, em 
particular, da aguardente". Ver: PAIVA & GODOY, 1992. 
44 Ver nota 35. 
45 Boa parcela dos estabelecimentos comerciais arrolados vendiam vários tipos de gêneros. A aguardente, por 
exemplo, aparece várias vezes sendo comercializada junto com fazendas secas, espiritos importados e, 
principalmente, com os "efeitos da terra" (os molhados).  
46 No documento de Gouveia/Diamantina, o juiz se preocupa em definir os tipos arrolados. Assim sendo, por "taverna" 
entenda-se " aonde se vende agoa ardente de cana simples e aonde diz armazem, he aonde se vendem vinhos e agoa 
ardente e genebra estrangeira". Há, neste mesmo documento, referência a "lojas de fazenda". APM, SPPP 1/10, Caixa 
49 doc. 07. 
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Uma breve avaliação deste subconjunto de 48 listas de engenhos e casas 

de negócios está resumida no quadro apresentado a seguir. A distribuição 

destas unidades, segundo o produto, a força motriz e a localização é a 

seguinte: 

 
QUADRO 3.1 :Distribuíção dos Engenhos e Casas de Negócios Segundo 

Algumas caractetísticas  
 

Engenho Casas de Negócio 
      

produto n % produto n % 
aguardente 191 59,7 só aguardente 453 54,3 

rapadura/açúcar 56 17,5 só faz. seca 42 5,0 
ambos 16 5,0 só faz. molhada 56 6,7 

sem informação 57 17,8 vários produtos 283 34,0 
      

total 320 100,0 total 834 100,0 
  

força motriz localização 
      

água 80 25,0 nas vilas 431 51,7 
animal 230 72,0 nas estradas 228 27,3 

sem infrmação 10 3,0 sem informação 175 21,0 
      

total 320 100,0 total 834 100,0 
 

Fonte: Vide Fontes Primárias ,1836. 

 

É oportuno relembrar que a documentação tinha como objetivo taxar a 

produção e a comercialização da aguardente, e também, dos espíritos 

importados. Os molhados, provavelmente por se tratarem de gêneros de 

primeira necessidade, estavam isentos destes tributos. É grande a 

possibilidade de sub-representação das unidades que vendiam estes gêneros. 

Chama nossa atenção, por exemplo, os casos de “negócios” diversificados, 

vendendo mais de um tipo de gênero. Com certeza a diversificação era maior 

do que a apurada, visto que a tendência em arrolar somente o gênero principal 

foi observada em boa parte dos casos. 

Registramos ainda, vários casos de proprietários de engenhos que 

possuíam suas próprias vendas de aguardente, revelando uma articulação 

direta entre a produção e a comercialização (inclusive, em parte destes casos, 

vendendo fazenda seca, molhados e espíritos importados). Foram anotados, 
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também, muitos proprietários de mais de um estabelecimento comercial; e 

proprietários de mais de um engenho, normalmente um movido por bois e outro 

movido por água.47 

Vejamos agora como esta documentação de 1836, cujas características 

gerais acabamos de descrever,  se situa dentro do nosso universo 

populacional. Tomando como referência os dados da Tabela 3.4 onde estão 

apresentadas, por regiões, as informações sobre o número de distritos com 

informação de vendas e engenhos, total da população destes distritos, número 

de engenhos de aguardente e o número de casas de negócios fizemos uma 

primeira avaliação desta fonte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
47 Isto possibilitava a ampliação do tempo de funcionamento, fazendo frente a escassez de água na estação seca e 
resultando em um menor desgaste dos animais.  
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TABELA 3.6 :População, Distritos de Paz, Engenhos e Vendas por regiões de 
Minas Gerais - 1836 

 
População, Distritos de Paz, Engenhos e Vendas por regiões de Minas Gerais - 1836 
                 
Distritos                                           População                                             Engenhos                          Vendas  
     1836/     1836/   eng/   Vendas 
Regioes tot

al 
% 183

6 
% total total % 1836 % total  N % 1000

h 
N  % 1000H 

                 
v a m s frco 12  2.9   6  2.1  50.0 14220 2.0  5817  1.1  40.9 28 1.4  4.8 31  0.7  5.3 
                 
Sertao 4  1.0   3  1.0  75.0 8726 1.2  5376  1.0  61.6 26 1.3  4.8 15  0.3  2.8 
                 
Minas Novas 24  5.9   15  5.2  62.5 56242 7.8  36772  6.9  65.4 130 6.5  3.5 123  2.7  3.3 
                 
Paracatu 7  1.7   5  1.7  71.4 10152 1.4  5881  1.1  57.9 19 1.0  3.2 21  0.5  3.6 
                 
s,amsfrco 8  2.0   7  2.4  87.5 18089 2.5  17371  3.3  96.0 36 1.8  2.1 64  1.4  3.7 
                 
m b r v  15  3.7   11  3.8  73.3 35711 5.0  26271  4.9  73.6 155 7.8  5.9 189  4.1  7.2 
                 
sertao rio doce 1  0.2   1  0.3  100.0 267 0.0  267  0.0  100.0 1 0.1  3.7 9  0.2  33.7 
                 
Triangulo 3  0.7   3  1.0  100.0 10287 1.4  10287  1.9  100.0 43 2.2  4.2 51  1.1  5.0 
                 
Araxa 33  3.2   7  2.4  53.8 22006 3.1  11924  2.2  54.2 27 1.4  2.3 109  2.4  9.1 
                 
I Pit Tam 46  11.2   32  11.1  69.6 83949 11.7  63532  11.9  75.7 267 13.4  4.2 703  15.3  11.1 
                 
Diamantina 12  2.9   8  2.8  66.7 28393 4.0  23195  4.3  81.7 42 2.1  1.8 174  3.8  7.5 
                 
min cent leste 17  4.1   16  5.6  94.1 33619 4.7  31192  5.8  92.8 296 14.8  9.5 249  5.4  8.0 
min cent oeste 12

6 
 30.7   79  27.4  62.7 16907

4 
23.5  11909

8 
 22.3  70.4 470 23.6  3.9 1227  26.7  10.3 

                 
mata 28  6.8   16  5.6  57.1 42364 5.9  23782  4.5  56.1 83 4.2  3.5 240  5.2  10.1 
                 
sul 1 46  11.2   39  13.5  84.8 69098 9.6  59444  11.1  86.0 121 6.1  2.0 480  10.4  8.1 
sul 2 36  8.8   29  10.1  80.6 88278 12.3  69721  13.0  79.0 181 9.1  2.6 740  16.1  10.6 
sul 3 12  2.9   11  3.8  91.7 27716 3.9  24411  4.6  88.1 70 3.5  2.9 170  3.7  7.0 
                 
provincia 41

0 
 
100.0  

 288  100.
0  

70.2  
718,1
91  

100.
0  

 
534,3
41  

 100.0  74.4  
1,99
5  

100.
0  

3.7  
4,59
5  

 
100.
0  

8.6 

Fontes: Vide Fontes Primárias, 1836 

 

Localizamos as listas de 288 distritos, ou seja 70% dos distritos existentes 

e constatamos o arrolamento de 4595 vendas e 1995 engenhos. Se 

considerada regionalmente a população dos distritos nela incluídos registra 

sempre mais da metade dos casos. A única exceção é o Vale do Alto Médio 



 86 

São Francisco que embora inclua metade dos distritos existentes cobre  

apenas 41% da população. 

 Embora em termos do número de distritos integrantes e sua população 

correspondente esta documentação seja expressiva é preciso tomar o número 

de unidades registrada com cautela tendo-se em vista sua finalidade fiscal. A 

tendência a reduzir o porte das vendas e dos engenhos ou mesmo omitir sua 

existência com o objetivo de burlar o fisco não pode ser descartada. Além disto, 

seria preciso avançar no conhecimento do porte destas unidades tendo-se em 

vista o conhecimento da parcela de população envolvida direta ou 

indiretamente nestas atividades. A documentação, se associada a outras 

informações, oferece excelente oportunidade neste sentido.48  Por estas razões  

estamos usando esta documentação de forma complementar, ela nos fornece 

uma boa aproximação da rede comercial existente no período mas ainda não 

nos permite avaliar a parcela de população que dela participa. 

No presente estudo não trabalharemos com a relação dos engenhos em 

função de nossos objetivos. Na medida em buscamos uma primeira, ainda que 

bem fundamentada, avaliação e análise dos dados econômicos e 

demográficos, extraídos de listas nominativas e viajantes, considerou-se 

inoportuno o aprofundamento em um segmento específico da agroindústria 

canavieira. Esta documentação cobre apenas parcela diminuta do universo de 

unidades transformadoras da cana de açúcar em Minas Gerais, parte dos 

engenhos aguardenteiros. No futuro, quando de uma investigação mais 

circunstanciada da economia no período, esta documentação será de 

inestimável valia. 

 

                                                                    
48 Um estudo preliminar nesta direção foi feito cruzando-se as listas nominativas de 1831/32 e de 1838/40 com esta 
documentação de 1836. Os fogos de proprietários do engenho, foram localizados nas listas nominativas 
correspondentes tomando-se como referência o nome do dono que, em geral, é o chefe do fogo. Dada a maior 
estabilidade destas unidades boa parte foi reconstituída e nestas unidades observou-se, por exemplo, o tamanho do 
plantel escravo  como indicador do porte do engenho. Trata-se de estudo ainda preliminar e realizado apenas com um 
número muito pequeno de distritos para que se possa estender seus resultados. Ver PAIVA E GODOY, 1992. 
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Capítulo 4  

 

 

 Os caminhos da análise: 

 justificativa das escolhas feitas: o corte temporal, a regionalização, as 

variáveis econômicas e demográficas. 

 

 

 O nosso objetivo neste trabalho vai além de consolidar as evidências 

do crescimento populacional sustentado pela Província ao longo do século 

dezenove. Trata-se de, com base em dados mais completos e bem 

avaliados, apresentar aspectos importantes da demografia mineira 

oitocentista e sua relação com a organização econômica. Conforme vimos no 

capítulo anterior, nossas fontes foram submetidas a cuidadosa avaliação de 

cobertura e representatividade, observando-se qual a proporção da 

população total estimada estava coberta pelas listas e a proporção e a 

localização dos distritos que conformam cada região, recorrendo-se ao 

auxílio de outras fontes para suprir possíveis deficiências. 

 Estes dados nos permitem conhecer vários aspectos da população 

que vivia nos diferentes pontos do espaço provincial na primeira metade do 

século; contém informações sobre as características demográficas de seus 

habitantes, e a composição de suas unidades domésticas. Na verdade este 

material empírico nos permite ir além de descrever, ele nos abre 

possibilidades de testar muitas das afirmações  sobre a realidade mineira 

provincial e agregar novos conhecimentos. O que estamos propondo é trazer 

para o debate informações demográficas que nos permitirão, inclusive, 

avaliar algumas das proposições construídas a partir de estimativas indiretas, 

elaboradas com base em coeficientes e relações cujos pressupostos, em 

geral, não se ajustam à realidade estudada.
1
 

                                                             
1 Martins ( 1980 ) estima o tráfico de escravos através de razões de sobrevivência intercensitária, pressupondo 
níveis de mortalidade na média mais elevados do que os dados sugerem; Slenes (1988) ajusta estes dados com 
base nos dados de exportação e do preço médio de escravos de Paraíba do Sul, etc.  

 

Mario M Rodarte
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 Já se disse inúmeras vezes que Minas são muitas, e nosso contato 

com as fontes documentais reforça esta idéia. O tema é fascinante e os 

caminhos para explorá-lo são vários, portanto, foi preciso fazer escolhas. 

  

 Nossa primeira escolha diz respeito ao corte temporal. Neste trabalho  

vamos privilegiar e aprofundar o conhecimento da primeira metade do século 

XIX. Interessa-nos sobretudo conhecer as características de sua população e 

a que tipos de atividades econômicas os mineiros se dedicavam entre os dois 

momentos eminentemente exportadores de nossa história colonial e 

provincial,  representados pelo ouro do século XVIII e o café que vai aparecer 

com grande importância na segunda metade do século.  A primeira metade 

do dezenove representa, portanto, um momento privilegiado dentro da 

estrutura produtiva mineira e nos permite captar, com mais clareza, as 

nuances de sua organização interna. 

  

 A segunda escolha  foi a história regionalizada, como vamos mostrar, 

um caminho bastante promissor para se conhecer a dinâmica da sociedade 

mineira neste período. 

  Há inúmeras referências à heterogeneidade de Minas sob os mais 

variados aspectos. Esta diversidade está refletida no conjunto de regiões em 

que subdividimos a Província. Boa parte dos autores que trabalharam com 

dados mineiros apontaram as limitações, sobretudo de caráter empírico, 

encontradas para se realizar um estudo detalhado a nível regional, 

impendindo-os de captar nuances que certamente  ajudariam a compreender 

a história mineira provincial.2 Mesmo quando foi possível regionalizar as 

informações, e alguns o fizeram, a divisão utilizada é uma adaptação daquela 

usada nos dias atuais. Estas adaptações baseiam-se em informações 

esparsas e pontuais, extraídas de documentos oficiais e de uma leitura 

inadequada dos relatos de viajantes estrangeiros. Além disso, é comum 

adotar divisões atreladas aos limites da divisão por municípios. A percepção 

                                                             
2. É comum a referência à necessidade de se desagregar a análise mergulhando em arquivos locais para captar 
possíveis nuances desta dinâmica 
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do espaço que daí resulta é ahistórica, sendo portanto insuficiente para 

captar as variações regionais que existiam na Província. 

 A regionalização utilizada neste trabalho foi baseada na proposta 

elaborada por Godoy (1990) e propõe uma divisão do espaço provincial 

mineiro em regiões a partir de informações fornecidas pelos relatos dos 

viajantes estrangeiros. Estes relatos permitiram ao autor apresentar uma 

divisão regional que resgata aspectos históricos importantes. Godoy fez uma 

leitura “dirigida” de vários viajantes, traçou seus itinerários e organizou o 

espaço tendo em vista a convivência de elementos físicos, demográficos, 

econômicos, administrativos  e históricos contemporâneos a primeira metade 

do século XIX mineiro. De forma bastante sintética, apresentamos a seguir  

os fundamentos desta proposta, os viajantes escolhidos e a técnica de  

leitura adotada.3 

  Elaborar, exclusivamente através do depoimento dos viajantes, um 

painel da organização econômica de Minas Gerais, e a partir daí propor uma 

divisão de Minas Gerais em regiões  adequada à primeira metade do século 

XIX, é o objetivo deste autor. A confrontação dos relatos de viagem realizada 

segundo utilização intensiva e extensiva é a base sobre a qual ele estrutura a 

sua investigação. 

  Os relatos de Saint-Hilaire, Pohl, Bunbury, Gardner, Luccock, 

D'Orbigny, Mawe, Freireyss e Spix & Martius constituem as fontes utilizadas.4 

  A sistematização do material coletado nas consultas a estes autores 

estruturou-se segundo o itinerário de viagem. Todas as informações coletadas 

foram espacializadas,  lançando as bases da regionalização que se conformaria 

no momento de análise destes subsídios. O espaço não só organizava o 

imenso volume de informações, através de sua associação com o itinerário de 

viagem, como também sugeria a regionalização. 

   

                                                             
3 Este trabalho de Godoy será brevemente publicado pelo CEDEPLAR dentro da série de Textos para Discussão. 
4
 Ao todo são nove viajantes e treze relatos, já que cinco são as obras de Saint-Hilaire que 

contém informações sobre Minas. Predominam os cientistas naturalistas, ainda que Luccock e 
Mawe sejam comerciantes. São de diversas nacionalidades, com preponderância numérica dos 
ingleses. A primeira incursão é de 1808, logo após a abertura dos portos, e a última de 1840, 
início do segundo reinado. 
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Elementos físicos, demográficos, econômicos, administrativos e históricos 

foram avaliados na construção da regionalização. É a presença, ou melhor, o 

grau de influência/determinação de cada elemento, sempre interligados, que 

conforma uma dada região. Esta proposta representa uma alternativa à adoção 

de regionalizações do século XX para o XIX que conduzem a percepções 

distorcidas e muitas vezes enviesadas dos dados espacializados.  

  Em síntese, é a percepção que os viajantes tem do espaço que sugere 

a regionalização proposta. A construção de regionalização contemporânea ao 

século XIX faz-se necessária em um momento onde aprofundam-se os estudos 

locais/regionais, e ao mesmo tempo retomam-se as abordagens da Província 

de Minas Gerais como um todo. 

  Instrumentalizada exclusivamente pelas informações fornecidas pelos 

viajantes, a regionalização foi elaborada atendendo a múltiplos fatores. Ainda 

que os subsídios de natureza econômica sejam centrais, a regionalização 

atendeu a muitos outros aspectos.  A preponderância, a subjacência, ou ainda 

a convivência destes diversos aspectos conformou a homogeneidade de cada 

região. A identidade de cada área é resultado de uma configuração específica, 

que a distingue ao menos das áreas vizinhas. Ainda que exista uma natural 

desproporção entre o volume e qualidade das informações disponíveis para 

cada região, resultado de preferências por determinados itinerários de viagem, 

reuniu-se material suficiente para regionalizar Minas em dezesseis unidades 

espaciais, apresentadas no Mapa 03. 

  Áreas de ocupação antiga e elevada densidade populacional, como a 

Região Mineradora Central, contrastam com áreas desocupadas ou com 

ocupação recente e rarefeita densidade populacional, como a Região do Sertão 

do Rio do Doce. Áreas profundamente marcadas por aspectos físicos 

específicos, como a Região do Vale do Alto-Médio São Francisco, distinguem-

se de áreas cuja identidade pouco vincula-se a fatores naturais isolados, como 

a Região Intermediária de Pitangui-Tamanduá. Áreas em processo de 

esvaziamento demográfico como a Região Intermediária de Conceição 

diferenciam-se de áreas com forte movimento colonizador e que estão a 

receber população, como a Região de Araxá. Áreas singulares por serem 

historicamente foco de atenção da administração portuguesa, como a Região 

do Distrito Diamantino, contrapõem-se a áreas completamente a margem da 
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processo colonizador, como a Região do Sertão do Urucuia. Áreas 

caracterizadas por majoritária presença de população branca, como a Região 

Sul, contrastam com áreas de esmagadora presença de população mestiça, 

como a Região do Sertão. Áreas com diversificada base produtiva, como a 

Região do Termo de Minas Novas, distinguem-se de áreas com base bem 

menos diversificada, como a Região do Triângulo. Enfim, seria possível 

confeccionar relação interminável de aspectos que diferenciariam as regiões. 

Mas, como foi ressaltado, é a combinação específica destes aspectos para 

cada região que lhes confere identidade. 

 A definição dos limites regionais foi feita com base no mapa da Província 

de Minas Gerais publicado em 1882 por Hastings.
5
 Embora apresente 

deformidades cartográficas em comparação com as cartas geográficas atuais, 

trata-se de documento que, de certa forma, está sintonizado com as demais 

fontes que estamos utilizando, em outras palavras, fala a nossa língua. Este 

mapa apresenta, com a toponímia da época, a localização de cidades, vilas, 

arraiais, aldeias, fazendas e ranchos, minas extrativas minerais, registros e 

pedágios, além de elementos físicos tais como relevo e hidrografia.  

 Para este trabalho adaptamos a proposta anterior através da  

superposição da distribuição espacial das unidades administrativas existentes 

no início da década de 1830, das atuais zonas fisiográficas e das regiões 

definidas na proposta original. Sempre que possível utilizou-se as linhas 

demarcadoras das comarcas de 1870.6 Preservou-se a estrutura de 

regionalização construída a partir dos relatos de viajantes estrangeiros, 

mantendo-se, portanto, inalterados os elementos que justificam a definição 

de cada região. Preservada a identidade das regiões, buscou-se, através de 

retificações de fronteiras uma maior objetividade na fixação dos limites. O 

resultado está apresentado no Mapa 04 onde estão localizadas as dezoito 

regiões que vamos utilizar neste trabalho: Extremo Noroeste, Vale do Alto 

Médio São Francisco, Minas Novas, Paracatu, Sertão, Sertão do Alto São 

Francisco, Médio Baixo Rio das Velhas, Sertão do Rio Doce, Triângulo, Araxá, 

                                                             
5. Hasting, Charles. A Year in Brazil, London, 1886. Esta cópia nos foi cedida por Roberto Martins. Na mapoteca do 
Arquivo Público Mineiro há uma versão, em português, publicada quase duas décadas antes  o que nos sugere que ele 
foi confeccionado em meados do século XIX. 
6 Utilizou-se a divisão de comarcas constante do Atlas do Império do Brazil, Mapoteca do Arquivo Público Mineiro. 
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Intermediária de Pitangui-Tamanduá, Diamantina, Mineradora Central Oeste, 

Mineradora Central Leste, Mata, Sudeste, Sul Central e Sudoeste. 7 

 

 Vejamos a seguir como foram escolhidas e tratadas as variáveis 

econômicas que são usadas neste trabalho. Um dos elementos fundamentais 

na conformação das regiões apresentadas acima foi, sem dúvida, a 

caracterização econômica elaborada a partir das informações contidas nos 

relatos de viajantes estrangeiros. Estes relatos tem recebido tratamento 

especial nos últimos anos tendo em vista a montagem de um banco de dados 

econômicos que nos auxiliasse na compreensão da realidade mineira 

oitocentista.
8
 

 Os relatos dos viajantes estrangeiros podem ser lidos de várias formas 

e o quadro econômico que estamos utilizando em nossa análise é certamente 

uma delas. Para pensar a economia mineira a partir destes relatos de viagem 

determinou-se, em primeiro lugar, que tipos de informações econômicas 

deveriam ser coletadas para, em seguida, traçar um roteiro bem detalhado de 

leitura com o objetivo de construir um banco de dados. O trabalho com os 

relatos de viagens do século XIX envolve sempre uma dose de subjetividade 

do pesquisador. Na montagem do banco de dados econômicos procuramos 

minimizar este aspecto fornecendo um roteiro bastante minucioso que 

garantisse a homogeneidade dos resultados. 

 Este roteiro orientava o leitor sobre o tipo de informação que seria 

importante coletar tendo em vista os objetivos da pesquisa e, segundo a sua 

natureza, foi dividido em quatro grupos: 

 1) o primeiro contém as informações biográficas do autor e da obra 

que estava sendo consultada, e anota-se se a informação resultava de 

observação direta do autor ou se tinha sido fornecida por outra fonte;
9
 

                                                             
7 Introduzimos, no Anexo 3 , a comparação com as zonas fisiográficas atuais para mostrar as dificuldades de se 
confrontar nossos resultados com os de outros pesquisadores que se utilizaram desta divisão espacial. 
8 As informações econômicas contidas nestes relatos foram organizadas por Mário Rodarte. Ver : Rodarte (1996) 
Relatório de Pesquisa (mimeo). No futuro, este tipo de informação deverá ser completado pela busca de 
informações econômicas em documentação pública.  
9 Presume-se que a qualidade da informação é melhor quando o próprio autor observou o fato, por isto registra-se 
se o viajante presenciou o fato, foi informado por terceiros ou leu em outros relatos. 
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 2) o segundo inclui as informações relativas ao tempo e ao espaço 

dentro dos quais  se enquadra a informação econômica, indicando o grau de 

precisão que estas informações contém, se bem localizadas em vilas e 

arraiais ou referidas a espaços mais amplos;
 10

 

 3) no terceiro estão as informações que identificam o setor produtivo a 

que pertence a informação econômica localizada, como por exemplo, 

comércio, indústria textil, criação de bovinos, mineração,etc.; 

 4) o quarto contém a qualificação e a descrição do fenômeno 

econômico apreendido. 

  Os fenômenos econômicos coletados através deste processo estão 

sempre associados ao espaço e a um determinado setor econômico. 

 O banco de dados montado permitiu que se identificasse os principais 

setores econômicos e comercias de Minas na primeira metade do século XIX 

que, posteriormente, foram integrados para definir o grau de desenvolvimento 

de cada região. O levantamento dos principais setores econômicos foi feito 

simultâneamente à coleta de dados. Em geral os viajantes descrevem com 

riqueza de detalhes tudo que lhes desperta a atenção no decorrer da viagem 

sendo, nestes casos, generosos na descrição dos processos produtivos 

utilizados, das matérias-primas empregadas, das formas de comercialização 

do produto, etc. Para um bom número de atividades as descrições são mais 

suscintas e demandaram maior esfoço para sua classificação. O banco de 

dados foi montado de forma a permitir que se resgatasse, por setor 

econômico,  todas as referências registradas e a partir dai selecionar aquelas 

que realmente fossem importantes a nível provincial. A importância de cada 

setor foi avaliada levando-se em conta as informações sobre volume, origem 

e destino de sua produção e foi, também, ponderada de acordo com a 

intensidade de sua atividade medida pelas referências às suas relações com 

outros mercados, próximos e/ou distantes.
11

 Neste primeiro momento não se 

considerou a posição relativa desta atividade ou setor econômico dentro da 

Província, mas apenas a sua situação regional. Isto significa, como veremos 

                                                             
10 A referência  temporal e espacial é muito importante para a regionalização das informações. Registra-se se 
quando o fato ocorreu e com que grau de precisão podemos enquadrar a informação dentro dos limites regionais. 
11 Esta atribuição de pesos às informações dos viajantes envolve subjetividade tanto da parte do autor do relato 
quanto do leitor que está interpretando a informação.  
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mais adiante, que algumas atividades regionais podem ter suas avaliações 

alteradas quando se usar uma referência externa.  As atividades ligadas ao 

setor de subsistência que se destinam apenas ao auto consumo local 

constituem o setor menos dinâmico e mais isolado do sistema, e não foram 

incluídas nesta caracterização. 

 Selecionados e classificados desta forma os setores econômicos 

foram organizados por regiões com o objetivo de nos fornecer uma visão 

espacializada das principais atividades econômicas mineiras na primeira 

metade do século passado. Muito embora tenham sido definidas dentro dos 

limites regionais, as atividades ou setores econômicos destacadas tem , 

necessariamente, alguma relevância em termos provinciais . 

 Conforme adiantamos anteriormente tentamos, também, dimensionar 

a importância das atividades regionais dentro do contexto da Província com o 

objetivo de conhecer e resgatar diferenças internas. Estabeleceu-se um 

sistema de dois pesos tendo em vista a maior ou menor importância do setor 

dentro da economia provincial. Algumas atividades importantes em termos 

provinciais estão concentradas em uma região confirmando a sua 

importância nos dois níveis, regional e provincial. Outras, tem apenas 

importância local e quando comparadas dentro de um quadro mais amplo 

tem seu peso alterado.
12

 

 O setor de atividades que recebeu maior destaque dentro da nossa 

classificação da dinâmica econômica foi o setor do comércio. Admitimos que 

a importância da produção fica sinalizada pela presença e/ou ausência de 

vínculos comercias com outros mercados, uma vez que a produção para 

mercados distantes é, em geral,  mais dinâmica e reflete de perto o 

desenvolvimento da região.13 As informações sobre a atividade comercial 

foram complementadas com os dados fornecidos pelas Relações de Casas 

de Negócios de 1836, que auxiliaram na definição da importância da 

                                                             
12 Cada setor econômico foi reconsiderado dentro do contexto provincial e seu peso foi mantido quando a sua 
posição regional coincidia com a provincial. Quando não havia coincidência o peso podia ou não ser alterado 
dependendo do uso de informações adicionais.  
13 Cabe aquí mencionar que esta proposta se aproxima dos argumentos de Slenes sobre a importância do setor 
exportador mineiro e seus efeitos multiplicadores, e também da complementaridade entre o setor de transformação 
e a agropecuária voltada par o mercado apontada por Libby.Ver Slenes (1983) e Libby(1988).  
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atividade comercial.
14

 Esta documentação nos fornece o número de vendas 

que comercializavam aguardente, espíritos importados, fazenda seca e 

gêneros da terra, categorias que incluem os principais produtos 

comercializados na época. Mapeamos as unidades comercias e as 

comparamos àquelas fornecidas pelos viajantes de modo a indicar os 

principais produtos comercializados definindo a direção, intensidade e 

alcance de seus fluxos.  

 A atividade comercial também foi ponderada seguindo a mesma 

lógica, isto é, em função da sua capacidade de contribuir para o 

desenvolvimento da região onde estava localizada. As relações comerciais 

estão resumidas na Tabela 4-1 que identifica a origem e o destino dos 

principais itens de importação e de exportação da Província, apontando 

também para as relações de troca internas consideradas mais expressivas. 

 Conhecidos os setores econômicos mais importantes em termos 

provinciais mapeamos estas informações para investigar as suas possíveis 

articulações com outras regiões e/ou outras áreas externas. Elaboramos um 

conjunto de mapas  onde os dados de produção e de comércio são 

apresentados de forma regionalizada e ponderada, discriminando-se a maior 

ou menor importância do setor, definidos segundo os critérios apresentados 

anteriormente.15 É com base nesta análise dos mapas que vamos dividir as 

regiões em três grupos, segundo níveis de desenvolvimento econômico 

(maior, médio e menor) e investigar as características demográficas de cada 

grupo . 

 

 Depois de escolher como trabalhar o espaço e de estabelecer o roteiro 

a ser seguido para resgatar informações econômicas, nosso próximo passo 

foi conhecer o perfil demográfico de cada unidade espacial. Na informação 

demográfica está nosso foco central. Definir o conteúdo de cada uma das 

variáveis demográficas escolhidas estabelecendo isoladamente o seu 

                                                             
14 Tomou-se o número de casas de negócio apenas como um indicador  do grau de articulação comercial. No 
entanto, gostaríamos de ressaltar que esta documentação de 1836 abre grandes possibilidades de se aprofundar o 
conhecimento deste setor levando-se em consideração a localização das unidades, o tipo de produto comercializado 
e as características das pessoas e dos fogos ligados ao comércio. Este trabalho fica aqui agendado para pesquisa 
futura.  
15 O tamanho dos ícones indica as ponderações. 
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potencial explicativo e depois articulá-las em uma análise integrada é nossa 

proposta. Tomamos as informações sobre tamanho e composição da 

população segundo seus atributos básicos (sexo, condição social, idade e 

cor/origem)  e dos fogos segundo a posse de escravos. Destacamos no 

primeiro momento o significado das variáveis, especulando sobre a sua 

capacidade de refletir o quadro de desenvolvimento econômico e social da 

região.16 

  

 O número de habitantes, ou seja o tamanho da população, constitue 

o nosso primeiro contato com a região, permitindo distinguir os espaços em 

função de sua densidade demográfica.17 Vai revelar as disparidades internas 

tendo em vista a distribuição da população, destacando as populações 

rarefeitas das regiões Paracatu e Triângulo das muito densas que vivem na  

Mineradora Central e Sul.18 É a única variável  que depende do universo 

completo de dados e por isto foi estimada usando-se a população total.19 

Todas as demais variáveis serão calculadas com base nos dados de 

1831/32. 

 Segundo a condição social os habitantes se enquadram em uma das 

duas categorias, livres ou escravos.20 A composição da população tendo-se 

em vista este aspecto é de fundamental relevância para distinguir o grau de 

desenvolvimento das regiões. Escravo é riqueza na sociedade da época e 

sua presença mais ou menos expressiva pode nos ajudar a distinguir as 

regiões segundo o seu dinamismo. Assim, os diamantes e uma multiplicidade 

de atividades mercantis levam grande número de cativos a viverem e 

trabalharem nas regiões de Diamantina e Sudeste, enquanto em Paracatu o 

trabalho ficava a cargo  sobretudo de livres. É importante também lembrar 
                                                             
16 O conjunto documental de 1831/32 oferece inúmeras possibilidades de detalhamento das questões relativas à 
população mineira neste período. Nossa escolha foi centrada no objetivo de fornecer uma visão de conjunto da 
Província que poderá ser completada em estudos futuros aprofundando o conhecimento do oitocentos mineiro. 
17 Trata-se de uma aproximação da densidade uma vez que não se conhece a medida exata da área. 
18 Não estamos incluindo o Sertão do Rio Doce nestas comparações porque nossa estimativa não considerou a 
parcela indígena e, desta forma, subestima o valor do número de habitantes desta região. Outras regiões, como a 
de Minas novas e da Mata, também apresentavam expressivos contingentes indígenas; contudo, é a do Sertão do 
Rio Doce quase que habitada exclusivamente por aborígenas. 
19 Esta estimativa, válida para o período 1830/35,  foi apresentada e discutida no capítulo 3 e registra a presença de 
718 191 habitantes em Minas Gerais. 
20 No preenchimento das listas nominativas foi solicitado que se introduzisse a condição se cativo. Há algumas 
indicações de forros e quartados. Quando não há referência à condição o indivíduo foi considerado livre. 



 

 

99 

99 

que a condição social segmenta a sociedade da época em dois  grupos com 

comportamentos demográficos bem distintos e é, portanto, o principal corte 

analítico que será usado no tratamento comparativo dos dados. 

 

 A composição por sexos de uma localidade pode ser reveladora de 

sua história demográfica uma vez que a relação entre o número de homens e 

mulheres influi no seu comportamento reprodutivo. Onde há muito mais 

homens do que mulheres as oportunidade de casamento tendem a se reduzir 

e o número de nascimentos também. A razão de sexos tende a ser 

equilibrada nas populações fechadas e se desequilibra principalmente em 

função dos movimentos migratórios. Em geral, homens livres se movimentam 

mais do que mulheres, escravos são mais comprados do que escravas. Este 

movimento migratório, normalmente em busca de trabalho, pode deixar suas 

marcas tanto no local de origem quanto de destino. A predominância de 

homens, tanto livres quanto escravos, indica a presença de atrativos locais 

que na maioria das vezes significa melhores oportunidades de trabalho, 

característica por exemplo das regiões de fronteira como Mata e Araxá. Ao 

contrário, nas regiões onde o número de homens  é inferior ao das mulheres 

é possível que a população esteja saindo em decorrência da redução do seu 

nível de atividade econômica, como parece ser o caso das antigas áreas 

mineradoras.  

 

  Brancos, mestiços (pardos e cabras), crioulos e africanos são as 

categorias da variável cor/origem, que usaremos para classificar os livres e 

escravos da população mineira da primeira metade do século. A 

predominância de brancos entre os livres pode, por exemplo, estar associada 

a uma posição subsidiária da região dentro da economia mineratória de 

períodos anteriores, possivelmente por serem zonas de abastecimento onde 

a dependência da mão-de-obra escrava era menor e as oportunidades de 

mestiçagem mais reduzidas, como é o exemplo da região Sudeste. Por outro 

lado, a presença maciça de mestiços que encontramos em Diamantina e na 

Mineradora Central Oeste pode estar sugerindo que a miscigenação estaria 

ligada principalmente à experiência passada, ambas são antigas áreas de 
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mineração onde o desequilíbrio entre os sexos facilitou ou mesmo induziu os 

casamentos interraciais. 

 Relativamente à população cativa esta discriminação por cor/origem 

pode ser ainda mais sugestiva uma vez que sinaliza a forma de reposição 

dos plantéis. Podemos afirmar que, onde predominam africanos, as 

atividades econômicas desenvolvidas se baseiam no uso intensivo de mão-

de-obra, a reposição depende do tráfico negreiro e, consequentemente, está 

ligada ao grau de desenvolvimento econômico da área  e à sua capacidade 

de articulação com o mercado negreiro. Este poderia ser o caso de 

Diamantina, ligada à exploração de diamantes, onde mais da metade do 

plantel escravo era constituído de africanos. Se, ao contrário, houver uma 

presença expressiva de crioulos pode estar havendo um processo de 

reprodução natural da escravaria, os cativos poderiam estar exercendo 

tarefas que pela sua natureza lhes permitissem ter e criar filhos. A 

mestiçagem dos escravos também pode sinalizar o efeito do crescimento 

natural uma vez que resulta de comportamento reprodutivo vivido dentro do 

Brasil nas décadas anteriores. Sertão e Minas Novas mostram os mais 

elevados percentuais de mestiços escravos, nos levando a também 

hipotetizar que a distância dos mercados fornecedores também pode influir 

neste sentido. O alto preço do escravo levado até aquelas regiões deveria 

estimular os proprietários a investir na criação das crianças nascidas dentro 

de suas posses.   

 

 A idade dos indivíduos sinaliza para o estudioso uma série de 

potencialidades.21 Há idades escolares ( de 7 a 14 anos), idades reprodutivas 

das mulheres ( 15 a 45 anos), idades produtivas (15 a 60 anos), terceira 

idade (acima de 65 anos), etc. Portanto, segundo a sua idade individual os 

livres e cativos podem ser agrupados de formas diferentes em função da 

questão que está sendo investigada. Tendo em vista nossos objetivos 

definimos quatro faixas etárias: os jovens de 0 a 14 anos, os adultos divididos 

em duas classes de 15 a 44 anos e de 45 a 59 anos e os idosos acima de 60 

                                                             
21  O peso dos erros na informação de idades fica reduzido pela agregação em grandes faixas etárias. Contudo 
permanece o peso da subenumeração que afeta mais a faixa de 0 a14 anos. Ao analisarmos as distribuições etárias 
devemos considerar este aspectos. 
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anos. São faixas etárias desiguais considerando-se o número de grupos 

etários que as compõem. Na primeira estão incluídos os três grupos etários 

quinquenais formado basicamente de crianças; a segunda que é composta 

dos adultos mais jovens é formada pelos seis grupos seguintes, corresponde 

ao período reprodutivo feminino e as mais importantes idades ativas; os 

adultos mais velhos estão nos três grupos etários seguintes e por fim o grupo 

etário dos idosos inclui todos acima de 60 anos.  

 Para analisarmos a distribuição relativa das populações regionais 

nestes quatro grupos admitimos que os erros de informação não diferenciam 

as regiões e que os movimentos migratórios para fora da Província são 

reduzidos. Sendo assim as estruturas etárias de cada região estariam 

refletindo as experiências de mortalidade, fecundidade e migração do período 

anterior. Se tomarmos a Província como padrão podemos, por exemplo, 

considerar que aquelas regiões cujo percentual nos dois primeiros grupos 

etários está acima do percentual da Província são mais jovens do que as 

demais. 22 

 O que estamos propondo neste primeiro esforço analítico envolvendo 

os dados de 1831/32 é, sem desconsiderar as suas limitações, situar  o 

comportamento de cada região tendo em vista um referencial externo, no 

caso a Província. 

   Dentro deste contexto, nas regiões onde se observar uma 

participação dos adultos de 15 a 44 anos acima do padrão adotado podemos 

sugerir a presença de alternativas econômicas mais atraentes trazendo para 

esta região pessoas em idade de trabalhar e mais propensas a migrar. A 

estrutura das populações que estão sofrendo o efeito da emigração devem, 

ao contrário, mostrar este grupo com percentuais inferiores à média 

provincial. Na mesma linha de raciocínio, onde a proporção de crianças 

apresentar os valores mais altos é possivel que o efeito do crescimento 

natural seja mais elevado.  

                                                             
22 Trata-se de estratégia inspirada nas técnicas de mensuração indireta da demografia convencional. Em demografia 
histórica os riscos de se estabelecer os pressupostos que estas técnicas exigem  são possivelmente maiores uma 
vez que a informação não foi gerada com o controle do demógrafo. O banco de dados de 1831/32 oferece  boas 
possibilidades de avaliação desta informação que certamente deve ser diferenciada por idade, sexo, condição 
social,etc. No prosseguimento deste trabalho a estrutura etária será reavaliada com mais rigor.  
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 Relativamente aos escravos, o grupo etário abaixo de 14 anos pode 

ser  um importante indicador da presença de crianças nascidas no local e, 

portanto da capacidade de reprodução natural destes escravos. Por outro 

lado, se destacarmos a posição relativa dos dois grupos etários adultos 

outras proposições podem ser formuladas. Por exemplo, o peso dos cativos 

de 15 a 44 anos seria relativamente mais alto  quando, naquela região,  o 

plantel estiver se renovando via tráfico. Se a participação relativa dos 

escravos acima de 45 anos for mais elevada que as demais haveria sinais de 

que a reposição do grupo não está acompanhando as perdas provocadas por 

quaisquer tipos de saídas (vendas, alforrias e mortes) e a população cativa é 

relativamente mais velha. 

 A movimentação da população livre também pode deixar reflexos na  

proporção de pessoas nos grupos etários adultos e nos sugerir o passado 

migratório. Em regiões que estão perdendo seus habitantes saem os adultos 

e ficam as crianças e idosos alterando a participação relativa dos adultos no 

total. Por outro lado, as regiões que estão recebendo migrantes veem a sua 

proporção de adultos crescer. Seguindo o roteiro que estamos propondo este 

tipo de movimentação também será sugerido a partir da posição destes 

grupos relativamente ao valor observado para Minas. 
 

 

 A posse de escravos foi abordada em dois níveis: no primeiro 

considerou-se a proporção de fogos com escravos dentro de cada região, 

no segundo classificamos estes fogos segundo o tamanho do seu plantel.23 

 O fogo, como vimos anteriormente, congrega livres e escravos 

segundo critérios que não são muito fáceis de determinar. O que estamos 

chamando aqui de posse é medido pelo número de escravos listados dentro 

do fogo e pode não coincidir com a propriedade.24 No entanto, estamos 

propondo que uma vez listados dentro do mesmo fogo os escravos devem 

estar participando da mesma unidade produtiva, estando submetidos ao 

                                                             
23 Vários trabalhos descrevem e classificam as localidades segundo a posse de escravos. Ver, entre outros, os 
trabalhos de  Luna, Francisco Vidal  (1994), Luna e Costa (1983), 
24 A identificação da relação de propriedade depende, no caso mineiro, do recurso a outras fontes tais como 
inventários e testamentos.  
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mesmo chefe e  portanto podemos considerá-los como integrando a mesma 

posse. 

  Os fogos se dividem em dois grupos segundo a presença ou não de 

cativos dentro deles. A maior ou menor presença de fogos com escravos 

pode estar refletindo a base social do escravismo em cada região25. Ela é 

mais larga nas regiões onde este percentual é elevado como é o caso do 

Triângulo, e mais estreita onde  a grande maioria dos fogos não tem cativos 

como ocorre em Paracatu. Enquanto sinalizadora da base social do 

escravismo a proporção de fogos com escravos pode revelar também outros 

aspectos da estrutura de posse desta sociedade se associada à distribuição 

dos plantéis por tamanho. 

 Determinamos  quatro tamanhos de posse: os pequenos possuem de 

1 a 3 escravos, os médios de 4 a 10, os grandes de 11 a 49 e os muito 

grandes mais de 50 escravos.26   A presença de posses grandes pode revelar 

a presença de atividades que dependem de mão-de-obra cativa em larga 

escala, ligadas ao setor mais dinâmico da economia.  

 A grande proporção de fogos sem escravos associada ao elevado 

percentual de pequenos proprietários pode estar revelando a presença de 

atividades econômicas que não usam intensamente a mão-de-obra cativa. É 

possivel até que estes escravos que participam de fogos pequenos sejam 

domésticos, dedicados ao serviço pessoal de livres que se ocupam com  

atividades rentáveis o suficiente para lhes permitir manter um escravo 

exercendo atividades não lucrativas. A frequência e o tamanho da posse 

escrava tem sido utilizadas por muitos autores como indicador de capacidade 

de acumulação, tanto mais vigorosa quanto mais concentradas forem as 

propriedades. 27
  

 Em Minas havia um predomínio absoluto de fogos sem escravos. 

Apenas 32,5% dos chefes de fogos tinham pelo menos um escravo listado 

dentro da unidade, portanto dois terços das unidades eram integradas 

apenas por pessoas livres.    
                                                             
25 Expressão usada por Libby  na critica à noção de escravismo democrático. 
26 Os limites destas classes foram determinados observando-se a frequência simples do número de escravos por 
fogo na Província e agrupando-os segundo o percentual de casos. 
27 Ver os trabalhos de NOZOE e MOTTA (1993)  sobre a capacidade de acumulação aferida a partir da presença de 
escravos nos fogos. 
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 Estes escravistas mineiros eram em sua grande maioria pequenos 

proprietários. Cerca de um quarto dos fogos possuia apenas um cativo e 

mais da metade deles tinha até três escravos. A presença de proprietários de 

grandes plantéis era muito baixa. Foram contabilizados apenas 199 fogos 

com número de cativos superior a 50 no total dos 20429 que possuiam 

escravos.28 

 

 E finalmente, a variável ocupação que foi longamente trabalhada mas 

cujos resultados não serão incorporados à nossa análise demográfica, neste 

momento. No entanto, pela sua relevância e pelo seu potencial decidimos 

apresentar os avanços que foram alcançados no sentido de sua avaliação e 

seu uso futuro. Se para as demais variáveis demográficas é possivel propor 

que se considere que as omissões não estão viezando os resultados para a 

ocupação, com certeza, isto não é verdade.  

 Em primeiro lugar vamos considerar a presença desta informação nas 

listas nominativas. O nosso conhecimento desta documentação nos permite 

afirmar  que há uma enorme disparidade no fornecimento desta informação 

quer se considere livres e escravos, homens e mulheres, chefes de fogos  e 

seus demais integrantes. Como já argumentamos anteriormente a presença 

desta informação está  fortemente ligada à posição do indivíduo no fogo.  

Embora a presença feminina na chefia dos fogos seja importante ( as 

mulheres chefiam 27,4% dos fogos) esta é uma posição masculina. Entre os 

homens chefes a informação está presente na quase totalidade dos casos 

(94% dos chefes informam a sua ocupação). Entre as mulheres chefes este 

percentual se reduz para 77% mas ainda assim é bastante alto. A presença 

da informação entre as mulheres melhora sensivelmente quando ela é chefe 

de fogo. Para os demais livres não chefes, mesmo se considerarmos a 

população acima de dez anos pressupondo que é a partir desta idade que os 

indivíduos livres começam a trabalhar, a informação não inclui 50% dos 

casos.   

                                                             
28 Foram registrados 35 fogos com mais de 100 cativos, sendo que em apenas 7 deles o número de escravos era 
superior a 200. É possivel estudar as características destes escravistas mineiros que possuíam um grande número 
de escravos e conhecer a natureza da atividade econômica desenvolvida nestas unidades.   
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 No caso da população cativa o índice de não resposta neste item é 

ainda maior.29 Conforme sugerimos anteriormente é preciso investir na 

descoberta de uma forma de contornar esta deficiência. Um dos possíveis 

caminhos pode ser trabalhar de forma combinada com a ocupação do chefe 

do fogo e de seus escravos. Não se trata de mecânicamente transferir o 

escravo para o setor econômico do chefe mas de conhecer até que ponto a 

ocupação do chefe pode definir o setor econômico em que seu escravo está 

envolvido.30 A opção de tratar com a informação existente não nos pareceu 

adequada, pois ela viezaria os dados na direção daquela camada com 

melhor informação.Tendo-se em vista este quadro optamos deixar para a 

continuidade deste trabalho um tratamento mais adequado desta informação. 

 Além dos problemas de cobertura, é preciso mencionar também que 

mesmo quando a informação existe ela tem que ser classificada com cautela. 

Há algumas evidências de que certas ocupações podem ser nomeadas de 

forma diferente pelo informante, especialmente aquelas que são executadas 

dentro dos fogos pelas mulheres. Poderíamos lembrar o caso do serviço 

doméstico  que poderia muitas vezes incluir as fiadeiras e tecedeiras, uma 

vez que esta era uma atividade realizada dentro de casa e podia estar 

associada a outras tarefas domésticas.  

 Na informação da ocupação dos habitantes foi onde os juizes que 

preencheram os documentos mais se diferenciaram. Ao lado de documentos 

cheios de detalhes aparecem aqueles totalmente sem informação neste item 

e lamentavelmente predominam os do segundo tipo.  

                                                             
29 Para toda a província o percentual de não informação de ocupação, por condição social é:  

   Com informação (%)  Sem informação (%)  Total ( N ) 

População total Livres  45,1  54,9  270569 
 Escravos  28,5  71,5  134108 
        
População acima de 10 
anos 

Livres  61,2  38,8  195253 

 Escravos  35,8  64,2  104911 

 
30 Estamos pesquisando formas de alocar os escravos em setores econômicos. Para algumas ocupações do chefe, 
como minerador parece apropriado incluir os escravos para os quais não há informação de ocupação nesta 
categoria. Ocorre que, para a grande maioria delas esta relação é difícil de ser precisada. 
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 É preciso ressaltar que a ausência e/ou baixa incidência de um tipo de 

atividade em uma região não deve ser interpretada de modo precipitado.31 

 As quase setecentas diferentes designações de ocupação foram, num 

primeiro momento,  organizadas em setores econômicos conforme está 

apresentado no Anexo 2. 

 Com base em novas evidências empíricas e percorrendo os caminhos 

de análise que apresentamos vamos mostrar que, na primeira metade do 

século XIX, as atividades comerciais em Minas eram bem vizíveis e que 

algumas regiões tinham vínculos comerciais importantes com o mercado 

externo. Em vista disto, vamos encontrar características demográficas 

regionais diferentes em função de seu vínculo mais ou menos direto com o 

mercado externo.   

 Esta proposta inspira-se no debate entre Slenes e Martins apresentado 

anteriormente e retoma a formulação apresentada por Slenes (1998) de que 

Minas, na primeira metade do século XIX, estava longe de ser um sistema 

fechado, sem no entanto colocar toda a economia interna em posição 

inteiramente subsidiária do setor exportador.32  

 Como vimos anteriormente Slenes e Martins representam as duas 

posições extremas no debate sobre o século XIX mineiro.33 Na visão de 

Slenes e de outros críticos o elemento complicador da argumentação de 

Martins está na origem dos recursos necessários para se buscar no mercado 

o volume de africanos que ele estima ter vindo para Minas. Slenes se diz 

convencido, por razões que não ficam claras, de que as estimativas de 

importação de escravos de Martins são aceitáveis, e busca explicação da 

origem dos recursos para a compra desta escravaria no dinamismo do setor 

exportador e em todos os setores a ele ligados. Sua proposição dos 

                                                             
31 Um bom exemplo desta cautela  nos foi dado pela lista nominativa da Vila de Minas Novas. A baixa frequência de 
fiadeiras não pode ser considerada apressadamente como ausência deste tipo de  ocupação nesta  região 
algodoeira. Um exame mais detalhado da documentação da Vila de Minas Novas nos sugeriu que elas deveriam 
estar listadas como “agência” indicando talvez uma produção para terceiros. Optou-se por ajustar a informação 
transferindo  as 638  mulheres que viviam de agência para a fiação e tecelagem. 
32 Neste contexto ter  vínculo com setor exportador significa que mudanças na conjuntura internacional vão afetar 
mais rapidamente este setor.   
33 O trabalho mais conhecido também inspirado neste debate é o de Libby (1998). 
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“múltiplos” pressupõe uma cadeia que, em certa medida reduz todo o 

potencial dinâmico da economia à sua relação com o setor exportador.34 

 Tanto Martins como Slenes subestimam a reposição do plantel via 

crescimento natural e é importante considerá-la neste momento. Este tipo de 

reposição da mão-de-obra escrava foi importante e não parece ter as 

mesmas implicações em termos de mercado. 35
  Estudos recentes de Botelho, 

Paiva e Libby apresentam evidências de reprodução natural dos escravos em 

algumas localidades mineiras sem vínculos muito fortes com o setor 

exportador. Portanto, é importante considerar a participação da parcela 

crioula quando se pensa na dinâmica de reposição do contingente mancípio. 

Mesmo que a nível provincial a participação de crioulos seja menor ela não é 

sem importância e a nível regional ela pode ser muito relevante. 

 Um outro aspecto, além da reprodução natural, que pode sugerir a 

coexistência de formas diferentes de participação no mercado é a grande 

presença de fogos com um número muito pequeno de escravos. Estes 

pequenos proprietários podem estar muito mais ligados a mercados locais. 

Além disto, é possível que não fosse necessário ter vínculos com o mercado 

externo para se comprar um ou dois cativos. Boa parte destes pequenos 

proprietários poderiam participar apenas de relações econômicas em áreas 

mais restritas.36 

 Nossa proposta retoma este perfil de organização econômica onde 

coexistem diferentes tipos de relações de livres e escravos mais ou menos 

dinâmicas, com diferentes graus de relacionamento externo. Rompe com a 

idéia da economia inteiramente voltada para dentro e mostra que o  

comportamento demográfico diferenciado pode estar sugerindo a coexitência 

de diferentes processos de mudança que  poderiam estar se configurando na 

primeira metade do século dezenove.  

  

 

                                                             
34 Na perspectiva de Slenes o milho, o porco, o toucinho, o tropeiro e o metal precioso estão integrados em um 
mesmo sistema gerador de riqueza para a aquisição de escravos. Esta cadeia excliu ou minimiza a possibilidade da 
existência de setores dinâmicos internos fora dela. 
35 Slenes admite a possibilidade de crescimento natural mas não a leva em conta em sua argumentação. 
36 É também possível que as condições favoráveis de oferta abundante de africanos tenha facilitado  a compra de 
escravos para pessoas de pequenas posses.  
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CAPITULO 05 
 

 

As relações econômicas 

 

 

 Os resultados da caracterização da vida econômica mineira 

elaborada segundo o roteiro apresentado no capítulo anterior serão 

apresentados a seguir. Vamos traçar um quadro das principais relações 

econômicas que estariam ocorrendo em Minas na primeira metade do século 

XIX, à luz dos depoimentos de viajantes estrangeiros. O levantamento minucioso 

de dados nestes relatos, elaborado segundo os critérios apresentados 

anteriormente, nos permitiu mapear e ponderar os setores produtivos mineiros 

daquela época. 

 Diferentemente do enfoque de estudos econômicos convencionais não 

vamos quantificar a produção mas sim ponderá-la dentro de seu setor 

produtivo.
1
 A atribuição de pesos às atividades econômicas tem como objetivo 

incorporar aos dados a informação relativa à sua importância provincial.
2
  

 Emergiu deste quadro, desenhado a partir da análise das informações 

contidas nos relatos de viagens, uma visão muito próxima ao panorama 

apontado por Slenes, sintetizada na idéia de que o centro dinâmico da economia 

de Minas se encontrava no setor exportador. 

 No entanto, este trabalho avança com relação à proposta de Slenes uma 

vez que, utilizando maior base empírica, espacializou os principais fenômenos 

econômicos, permitindo conhecer melhor os elos de ligação entre o setor 

exportador e os demais setores da Província. Estamos propondo a identificação 

                                                             
1 As dificuldades de se dimensionar o tamanho da produção provincial são quase que intransponíveis. As estimativas 
apresentadas por Martins, obtidas por métodos indiretos e pressupostos inaceitáveis, não contribuiram para resolver o 
problema. 
2 A ponderação das atividades ou produtos foi feita considerando-se a conjunção de vários elementos: importância e 
volume (grande ou pequeno) produzido, destino da producão, e possíveis efeitos do vigor desta atividades sobre o 
padrão de vida da localidade ou região. 
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de três níveis de desenvolvimento como categorias analíticas para o estudo das 

características demográficas regionais. Implícito nesta proposta está a idéia de 

que as diferenças nos níveis de desenvolvimento estão refletidas no 

comportamento de suas variáveis demográficas. 

 

O banco de dados econômicos foi montado a partir das informações 

extraídas de dez relatos elaborados por seis viajantes. O quadro abaixo 

apresenta a a cronologia das viagens e uma breve informação sobre os 

viajantes pesquisados. 

 

 

Quadro	  5.1	  

Viajantes	  Pesquisados	  que	  Visitaram	  Minas	  Gerais	  no	  Século	  XIX	  

Cronologia,	  N°	  de	  Relatos	  e	  Origem	  

Data	  da	  Viagem	   Viajantes	   Formação	  ou	  	  

Profissão	  

N°	  de	  relatos	   País	  de	  Origem	  

1808-‐1809	   John	  Mawe	   comerciante	   1	   Inglaterra	  

1816-‐1822	   Auguste	  de	  	  

Saint-‐Hilaire	  

botânico	   5	   França	  

1808-‐1818	   John	  Luccock	   comerciante	   1	   Inglaterra	  

1818-‐1820	   Johann	  Emanuel	  Pohl	   médico,	  mineralogista	  

e	  botânico	  

1	   Áustria	  

1818	   Karl	  F.	  P.	  von	  Martius;	  e	  Johan	  B.	  von	  

Spix	  

naturalistas	   1	  (em	  3	  volumes)	   Alemanha	  (Baviera)	  

1839-‐1841	   George	  Gardner	   botânico	   1	   Inglaterra	  

 

 

 

O roteiro seguido para este tipo de análise está apoiado em alguns 

pressupostos. O primeiro deles consistiu em atribuir às informações extraídas o 

mesmo crédito e confiabilidade, indepentemente da profissão ou formação do 

informante. Mesmo quando versados em ciências naturais estes estrangeiros 

sentiam-se interessados pelos acontecimentos sociais e econômicos e os 

descreviam tão bem quanto os comerciantes, e às vezes até melhor do que  
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estes. Exemplo máximo disso foi o botânico Saint-Hilaire, com sua contribuição 

ímpar para a compreensão da economia mineira.  

O segundo pressuposto está ligado à cronologia das visitas. As viagens 

de Mawe e Gardner foram realizadas em períodos extremos na primeira parte 

dos oitocentos. Enquanto Mawe tinha à seus olhos a economia provincial logo 

após a chegada da família real portuguesa, Gardner tinha a observar a Minas de 

meados dos oitocentos. As demais visitas, porém, estiveram concentradas num 

período de tempo mais curto, entre meados da década de 10 até meados da 

década de 20. Estamos admitindo que as mudanças se davam lentamente no 

período e que a configuração da economia não se alterou muito. Os viajantes 

foram analisados em bloco, de modo que o resultado final seria um retrato da 

economia provincial, válida para se caracterizar o período estudado. Não se 

buscou de forma sistemática detectar alterações no cenário econômico de 

Minas. Ou, em outras palavras, não se fez um estudo de tendências e mutações 

observadas para o período.  

Para completar o quadro econômico sobre Minas Gerais foi necessário 

suprir as lacunas decorrentes dos itinerários percorridos pelos viajantes, que 

deixaram de fora algumas áreas com um número razoável de habitantes. 

Recorreu-se, neste caso, à informação sobre o número de casas de negócios, 

fornecida pela Relação de Engenhos e Casas de Negócios de 1836, como uma 

aproximação do nível de atividade econômica realizado naquele local.3 Várias 

são as fragilidades desta opção, a mais importante delas é a não consideração 

do porte destes estabelecimentos.  Para contornar esta situação vamos sempre 

indicar quais as regiões com maior ou menor presença de informações nos 

relatos de viagens, com o intuito de balisar as análises. 

 

Os resultados deste levantamento de informações extraído dos relatos 

estão contidos nos mapas apresentados a seguir, classificados em  três tipos 

                                                             
3 No Mapa 13 estão apresentados por região: o número de casas de negócios, e o número de casas de negócios por 
1000 habitantes. Usou-se para calcular este índice a estimativa da população total de 1830/35. 
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distintos: de ocupação territorial, de atividades econômicas e de fluxos 

comerciais. 

O Mapa 06 divide o espaço segundo a temporalidade do processo de 

ocupação, antiga e continuada, em decadência e em processamento e constitui 

um suporte importante para a análise demográfica. As áreas desocupadas são 

apontadas embora não sejam consideradas nesta análise. 

Para diferenciar as atividades econômicas, a nível regional, segundo sua 

importância atribuímos pesos a cada indústria.4 Podemos aferir a importância de 

cada setor econômico, na região, pelo tamanho do ícone. Os maiores são 

atribuídos àqueles considerados como importantes tendo em vista sua influência 

em termos provinciais. Os ícones menores podem significar uma das duas 

situações seguintes: 1) ele foi usado para informar que havíamos encontrado na 

região uma parcela pequena, mas significativa, de uma atividade importante; e 

2) quando a região possuía grande parcela de um setor produtivo um pouco 

menos dinâmico.  

É importante mencionar que não se estudou a produção para 

subsistência, pois as atividades tendiam a ganhar mais atenção dos viajantes 

quanto mais importantes elas pareciam ser. Em outras palavras, focalizou-se e 

destacou-se predominantemente as atividades voltadas para os mercados 

regionais internos e provinciais externos. No entanto, os viajantes mencionam 

que por toda Província havia considerável produção para consumo local, sempre 

muito diversificada. 

A disposição das atividades econômicas em cada região, apontada nos 

mapas, será mais tarde de grande utilidade para classificar as regiões segundo  

seu grau de dinamismo e explicar as variações nas características 

demográficas. 

                                                             
4
 Para a atribuição de pesos  procedeu-se um estudo em separado dos relatos que 

visava inferir sobre os setores econômicos ou indústrias que tinham maior capacidade de 
geração de riqueza para a economia provincial. Em vista disso, algumas atividades como a 
pesca/salga, derivados da cana-de-açúcar e víveres, mesmo que intensas, foram ponderadas 
com peso 2 por terem baixo potencial de gerar riqueza.    
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As atividades econômicas estão apresentadas de duas formas: no quadro 

que aponta as relações comerciais inter e intra-provinciais, especificando a 

origem e o destino de cada produto, ponderado segundo os critérios apontados 

a seguir; e na série de mapas de produção e comércio. O quadro citado e o 

conjunto de mapas econômicos (Mapas 07 a 12) estão no final deste capítulo. 

Com exceção do Mapa de casas de negócios, todos os demais foram 

elaborados exclusivamente baseados na consulta dos relatos de viagem. 

As atividades comerciais também foram ponderadas e diferenciadas 

segundo seu nível de importância. Os principais fluxos comerciais  e o comércio 

que movimentava grandes valores para a economia provincial receberam peso 

1. Atribuímos o peso 2 quando a atividade, embora movimentasse valores para 

a economia provincial, o fazia em um nível menor que o anterior.5 

Os mapas também contemplam as relações entre uma atividade primária 

e os bens melhorados a ela ligados, que são colocados lado a lado permitindo 

avaliar a presença de associações na produção. 

As regiões de entreposto para alguns fluxos de comércio também foram 

destacadas. Não se pretende, com isso, sugerir apenas os caminhos pelos quais 

iam e vinham mercadorias. Os entrepostos destacados no mapa tem uma 

participação mais ativa no comércio, pois onde eles estavam localizados ficariam 

retidos (e eram aplicados) os lucros gerados pelas transações comerciais. 

Comerciantes dessas regiões, muitas vezes, compravam os produtos 

diretamente do produtor, e os vendiam junto aos mercados de outras Províncias. 

A presença de entrepostos terá um papel muito importante na determinação das 

diferenças de desenvolvimento entre algumas regiões. 

Os fluxos comerciais internos e externos da Província nos sugerem a 

presença de importante setor exportador, tomado aquí no seu sentido mais 

amplo, formado de unidades produtivas que enviam parcela considerável de sua 

produção para fora dos limites provinciais. Além disto, parece haver uma 

relação, mas não uma dependência, entre as relações comerciais intra e 
                                                             

5
 Os mapas de comércio apontam apenas os fluxos comerciais mais importantes (ditos 

de peso 1). 
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interregionais, que variavam no mesmo sentido. Quanto mais fortes os vínculos 

com o mercado externo mais intensas eram as relações comerciais internas. 

 

Para analisar os dados econômicos agrupamos as regiões em três 

categorias segundo o seu desenvolvimento. Estamos usando o têrmo em seu 

sentido mais amplo e de forma comparativa, levando em consideração um 

conjunto de informações econômicas e sociais.6 

O estilo de vida, as condições de sobrevivência, os hábitos de consumo e 

muitos outros comportamentos sociais constituíam matéria de interesse dos 

viajantes, que descreveram detalhadamente estes tópicos. O aspecto das vilas e 

arraiais, o número de casas existentes e o padrão de construção mais ou menos 

sofisticado das casas também foram observados. Estes elementos também 

serviram para nos sugerir a dinâmicidade de cada região. 

Portanto, para identificar as regiões integrantes de cada nível de 

desenvolvimento usamos informações sobre seu nível de produção e comércio e 

sobre a presença de intermediários dentro da área. As informações de ordem 

mais social que também refletiam um padrão de vida e o nível de renda da 

sociedade foram usadas de forma subsidiária. Esses fatores, sempre juntos, 

configuravam o perfil da região.  

Definidos estes critérios classificamos as regiões em três categorias de  

desenvolvimento econômico e analisamos o comportamento dentro de cada 

grupo. 

Vale ressaltar que estes critérios só puderam ser aplicados nas  regiões 

em que os viajantes dispunham de volume considerável de informações. Às 

poucas regiões que tinham volume escasso ou até mesmo ausente de dados, 

                                                             
 

6
 As avaliações sobre os níveis de desenvolvimento se apoiaram, principalmente, em três tipos 

de informações: 1-nível de produção e comércio: volume e valor aproximado do que é produzido 
e comercializado; 2-presença do “intermediário”: a capacidade de retenção de riqueza, de uma 
região que exportava, ficava em parte comprometida, quando o comércio de seu produto era 
feito por comerciantes de outras regiões; 3-Aspectos sociais descritos pelos viajantes nos 
auxiliaram a inferir algo sobre o nível de riqueza que circulava no local. Ver Mapa 05 que indica o 
nível de desenvolvimento das regiões. 
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foram incorporadas aos respectivos níveis de desenvolvimento utilizando as 

informações da Relação de Engenhos e Casas de Negócios de 1836.7 

 

Sudeste, Mineradora Central Oeste, Diamantina e Intermediária de 

Pitangui-Tamanduá conformam o grupo das regiões com maior 

desenvolvimento e todas possuem um bom nível de informação. Estão situadas 

nas áreas mais visitadas pelos viajantes. 

 O Sudeste possuía vigorosa atividade comercial, exportava para o Rio de 

Janeiro vários tipos de produtos sendo os mais importantes os agropecuários: 

toucinho, bovinos, tabaco, suínos e queijos. Paralelamente a criação de bovinos 

se desenvolviam atividades associadas, como a criação de carneiros que 

chegou a ter razoável importância a nível provincial.  

Era importante região de entreposto. Ao lado de seu setor exportador 

especializado em gêneros de abastecimento (queijos, bovinos, etc), havia um 

pequeno comércio intra-regional de víveres, vindos dos arredores para atender a 

demanda da vila de São João Del Rei. A aquisição de víveres provenientes da 

região Intermediária de Pitangui-Tamanduá e de Minas Novas por parte 

unicamente da vila de São João Del Rei, sugere que parte desse produto era 

enviado para o Rio de Janeiro.   

 A região possuía um considerável número de núcleos urbanos, poucos no 

entanto com mais de uma centena de casas, apenas São João Del Rei se 

destaca com um aglomerado de mais de mil casas, aparecendo com uma infra-

estrutura mais consolidada. Na Vila o número de artesãos chama a atenção dos 

viajantes, principalmente a grande presença da tecelagem. Há referências, 

também à existência de muitas vendas bem supridas de produtos importados. 

As atividades agropecuárias de exportação predominavam nas áreas 

mais afastadas das vilas. Na parte mais ao norte desta região a agricultura de 

mantimentos se fez mais presente.  

                                                             
7 Consideramos que este documento  poderia ser usado como uma aproximação do nível de desenvolvimento depois de 
comparar os seus resultados com o dos viajantes, nas regiões com bom nível de informação. Dada a sintonia constatada 
optamos por usá-lo nos casos onde os relatos eram deficientes.   
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Localizada bem no centro da Província a região Mineradora Central 
Oeste tinha uma pauta de exportação diversificada. Enviava para o mercado do 

Rio de Janeiro ouro, pedras preciosas, tecidos e doces e distribuía os 

importados vindos de lá. Nas partes onde ainda havia mineração o 

abastecimento de víveres parecia estar vindo da própria região, mostrando uma 

articulação     intra-regional. As relações inter-regionais também eram 

importantes. Comprava matérias-primas para serem transformadas ou 

revendidas internamente  

 Distribuía internamente artefatos de ferro para lavoura e mineração, 

tecidos e outros manufaturados. Era uma importante região de entreposto.  

É na Mineradora Central Oeste que estavam localizados os centros 

urbanos mais importantes, inclusive Ouro Preto. Havia um bom número de vilas 

de padrão mais elevado do que as demais da Província, além de inúmeros 

núcleos de menor porte. Consonante com o tamanho de sua população havia 

um bom número de casas de negócios, muitas delas bem sofisticadas para os 

padrões vigentes. O grande número e a variedade de artesãos também foi 

notada. 

A esterilidade do solo de antigas áreas de mineração já abandonadas e 

devastadas, deslocou pequena parte da população para as partes mais férteis, 

localizadas mais ao sul da região, onde se dedicavam a agricultura de 

mantimentos e a pecuária. 

 

A atividade econômica predominante em Diamantina era a extração de 

diamantes e ouro e toda a economia girava em torno dela. Submetida a rígido 

controle oficial a extração ocupava a maior parcela da população ativa. O 

comércio e muitas outras atividades eram proibidos e/ou  fortemente controlados 

para evitar desvios e fraudes. O comércio intra-regional era expressivo devido à 

especialização do trabalho na mineração e à esterilidade do solo nestas áreas. 

Mas essa articulação interna não a tornava auto-suficiente quanto à produção de 

gêneros de abastecimento, que eram comprados das regiões vizinhas. O 
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mesmo se observou com relação aos artefatos de ferro que eram usados na 

mineração, havia produção interna mas insuficiente para suprir a demanda. Boa 

parte destes instrumentos de ferro vinham da Mineradora Central. Oeste. 

Haviam poucos núcleos urbanos de vulto, exceto Diamantina e o Serro, 

que era o entreposto local. Nestas localidades os viajantes notaram a presença 

de vendas bem supridas de produtos importados. Havia também na região uma 

razoável produção artesanal. 

Nos arredores dos aglomerados urbanos haviam áreas vazias. As terras 

férteis ficavam situadas à leste da região e eram ocupadas com agricultura de 

mantimentos, dedicada principalmente ao comércio intrarregional. 

 

Na região Intermediária de Pitangui-Tamanduá dois tipos de produtos 

importantes a nível provincial, suínos e tabaco, coexistiam com várias produções 

de menor vulto: ouro, toucinho, bovinos, algodão e cavalos, todos destinados ao 

Rio de Janeiro. O comércio intrarregional era muito importante, especialmente 

em Formiga, que concentrava grande parte da produção regional a ser 

distribuída. Os comerciantes desta cidade drenavam a produção das áreas 

vizinhas tornando-a um importante entreposto.  

Era uma região essencialmente voltada para a agropecuária e auto-

suficiente na produção de gêneros de abastecimento. Além de atender a seu 

consumo interno, enviava víveres para a vizinha região Sudeste e também para 

o Rio de Janeiro. 

Haviam alguns núcleos urbanos importantes, embora sua estrutura não 

fosse tão consolidada quanto a da região Sudeste. As lojas eram bem supridas, 

inclusive de produtos importados do exterior. O destino das atividades 

artesanais executadas nesta área era principalmente o abastecimento interno. 

Nas áreas mais afastadas das povoações havia uma intensa produção 

agropecuária para exportação ao lado daquela  para a subsistência. 

 

Fazendo um balanço das regiões com nível de desenvolvimento maior 

vemos que em todas elas havia ao menos uma atividade com importância 



 118 

provincial. Esta área era a que continha a maior parcela do setor produtivo 

ligada ao mercado. 

Nas áreas afastadas das povoações e vilas as atividades econômicas 

eram diversificadas e dinâmicas e também mais lucrativas. Havia uma produção 

de víveres para o abastecimento das áreas mineradoras e dos núcleos urbanos 

maiores, havendo uma certa divisão do trabalho. Quando a atividade de 

exportação da região era voltada para a produção de gêneros de abastecimento 

não ocorria aquele tipo de especialização e as relações comerciais intra-

regionais ficavam mais tênues. 

Era a área mais densamente povoada e onde se localizava o maior 

número de vilas e outros aglomerados urbanos. Havia , portanto, uma estrutura 

urbana mais consolidada. 

As casas tinham melhor padrão de construção com utilização de materiais 

caros, como vidro, e os hábitos de consumo eram mais sofisticados, envolvendo 

bens de luxo importados. A sofisticação do comércio local era bem maior, com o 

maior número de vendas especializadas em produtos importados.  

  

Minas Novas, Paracatu, Sertão, Sertão do Alto São Francisco, 
Triângulo, Extremo Noroeste e Sertão do Rio Doce conformam o grupo de 

regiões com menor desenvolvimento.  Para as três primeiras o nível de 

informação é bom, para as três últimas ele é deficiente. 

 

Minas Novas produzia e comercializava três produtos importantes: 

algodão, tecidos e pedras preciosas. Nas partes dedicadas a estas atividades 

não se produzia gêneros de primeira necessidade. Portanto, estas áreas  

dependiam das vizinhas para seu abastecimento, o que resultava em um 

comércio intra-regional significativo.  

A comercialização dos produtos que eram enviados para mercados fora 

da região era feita por intermediários, em geral tropeiros de fora que pagavam 

aos comerciantes locais preços muito baixos. Eventualmente importadores 

estrangeiros visitavam a região para comprar o algodão alí produzido, 
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considerado de boa qualidade. Portanto, embora volumosa a atividade não 

trazia grande lucro para o local. Saint-Hilaire descreve esta situação da forma 

abaixo. 

 

Depois do algodão de Pernambuco é o de Minas Novas o mais 
apreciado no Brasil, e sempre é vendido nos portos de maro a 1$000 ou 
2$000 mais caro do que o das outras terras de Minas ou do Rio de 
Janeiro, Porto Seguro etc. Nos anos de 1819 e 1820, quando a procura 
era maior, custava a arroba, no Rio e na Bahia, 7$000 a 7$300. Com 
esses preços, grande é o lucro dos negociantes de algodão no termo de 
Minas Novas e trazem avultadas quantias para casa. Apesar disso, no 
termo não há abundância de dinheiro; contaram-nos que a soma de 
moeda circulante ali não monta a mais de 80.000 cruzados. Com essa 
pobreza do país em geral, os negociantes estrangeiros, que aparecem, 
obtêm grande vantagem, razão pela qual, de quando em quando, 
agentes franceses e ingleses ali vão comprar para as suas firmas, 
estabelecidas no Rio e na Bahia, enormes partidas de algodão, e 
consideramos esta especulação uma das mais seguras que as casas 
comerciais européias ou brasileiras possam empreender no interior do 
Brasil” (Spix e Martius, Viagens pelo Brasil, vol. II, p.60). 

 
 

A região de Minas Novas possuía poucos núcleos urbanos, embora a Vila 

possuisse um número apreciável de habitantes, as tabernas eram muito 

desguarnecidas e o artesanato se limitava à fiação e tecelagem. 

A porção mais a oeste da região era ocupada pela agricultura de algodão. 

Havia a leste uma vasta área virgem, a noroeste uma pecuária extensiva de 

baixos rendimentos e a noroeste predominava a agricultura de alimentos. 

 

A região de Paracatu comercializava apenas um produto de considerável 

importância provincial, o couro, embora a produção regional de alimentos para 

praças mais distantes também tivesse sido  mencionada. No entanto, os 

comerciantes desta área estavam subordinados principalmente àqueles de São 

João Del Rei, que intermediavam a exportação do produto. 

“Vê-se em Paracatu um número considerável de botequins, bem 
como várias lojas com razoável sortimento de mercadorias. Poucos 
comerciantes negociam diretamente com o Rio de Janeiro, e em geral 
mandam buscar em S. João del Rei os artigos de que necessitam, 
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enviando em troca couros crus  e algodão”.(Saint-Hilaire, Viagens às 
Nascentes do Rio São Francisco, p. 150) 

Em vista desta situação os lucros com a produção dificilmente ficavam na 

região o que lhe restringia a capacidade de importar. Mantinha com o mercado 

da Bahia algum contato enviando para lá víveres, além de produzir gêneros da 

terra para distribuir a curta distância, mostrando a presença de relações inter-

regionais. 

A posição desta região, no que diz respeito ao abastecimento, não estava 

muito clara para os viajantes. A vila de Paracatu recebia víveres de Araxá, 

enquanto o norte da região enviava gêneros da terra para outros lugares. 

A única vila com estrutura urbana embrionária era Paracatu, cuja 

ocupação remontava ao século XVIII. As atividades artesanais não se 

destacavam na região. 

Em torno das poucas vilas e arraiais haviam áreas virgens e inexploradas. 

A ocupação estava se processando no sentido norte, a partir de Paracatu, em 

busca de terras para a cultura de mantimentos. 

 

O Sertão produzia e comercializava três mercadorias importantes a nível 

provincial: cavalos, bovinos e salitre. Outras atividades de destaque eram o 

beneficiamento do couro e a produção de gêneros da terra para abastecimento 

local ou comércio de menor importância. Embora a região mantivesse relações 

comerciais com a Bahia não há sinais de que esta atividade fosse lucrativa para 

os comerciantes locais, que vendiam seus produtos por preços muito baixos. 

O único núcleo urbano mais desenvolvido era Montes Claros, com um 

número pequeno de casas e de vendas com alguns artigos importados. 

O território era muito pouco ocupado na sua porção norte e sul. As 

atividades principais concentravam-se nas porções leste e central. 

 

Bovinos e algodão eram as principais atividades do Sertão do Alto São 
Francisco, mas não tinham grande importância a nível provincial. Não houve 

referência a nenhuma outra atividade de vulto na região. 
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As vilas e arraiais praticamente inexistiam; as únicas localidades que 

mereceram algum destaque foram Bambuí e Pium-i. 

Apenas pequena parte de seu território estava ocupada. Havia uma 

incipiente ocupação em processamento nas áreas próximas às duas localidades 

citadas acima. 

 

A região do Triângulo só foi visitada na sua porção extremo leste por 

Saint-Hilaire, que a descreveu como uma extensão da economia de Araxá. As 

atividades realizadas nos arredores de Uberaba eram muito semelhantes 

àquelas observadas na região vizinha, consistia basicamente da produção de 

víveres e criação de bovinos para consumo local e para serem vendidos em 

Paracatu. 

 

As regiões do Extremo Noroeste e Sertão do Rio Doce aparecem como 

grandes vazios e praticamente não foram visitadas pelos viajantes. Áreas de 

baixíssima densidade demográfica, ambas possuíam enormes extensões  

virgens. Na parte do Sertão do Rio Doce coberta pela Mata Atlântica a presença 

de índios botocudos foi apenas registrada. 

 

Os viajantes em geral sentiam-se mais propensos a descrever a riqueza 

que pudesse ser encontrada no interior do Brasil, pelo aspecto de contraste.  A 

pobreza, por sua vez, era a regra e fazia parte do que esperavam encontrar  

quando se afastavam das áreas de mineração. Portanto, a carga de 

subjetividade na avaliação de tais áreas aumenta. Em geral, podemos dizer que 

os indícios de um nível de desenvolvimento menor estão revelados na não-

informação. 

Em síntese, o que podemos dizer sobre as regiões com menor nível de 

desenvolvimento é que elas não aparecem  necessariamente ligadas a uma 

atividade lucrativa que tenha expressão provincial. 

Apesar de algumas possuirem atividades importantes em termos 

provinciais e enviarem seus produtos para o Rio de Janeiro e/ou Bahia, o 
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comércio era intermediado por entrepostos localizados fora da região. Já o 

Sertão dominava o comércio de sua produção dentro da Província, podendo, 

inclusive, em algum momento, ter servido de entreposto de regiões vizinhas no 

comércio com a Bahia. No entanto, o comércio de Minas Gerais com a Bahia 

sempre foi sugerido pelos viajantes como algo que trazia pouco retorno para a 

região. 

Havia um grande número de referências a “vazios”, ou áreas 

desocupadas. A diversificação das atividades produtivas parecia menor, além de 

haver um predomínio da economia de subsistência.  

O comércio intra-regional, por isso, era baixo. O único fator que alterava 

este quadro era a presença de produção não vinculada à subsistência, como é o 

caso do algodão, pois isso exigia que a área produtora deste item passasse a 

comprar víveres produzidos fora. 

Os núcleos urbanos eram muito limitados, podendo até mesmo se 

restringir a uma só localidade, geralmente bem menor do que aqueles das 

regiões de nível de desenvolvimento mais avançado.  

Nesses pequeno número de núcleos urbanos haviam poucas ruas 

calçadas e o  abastecimento de água era precário ou inexistente. Os serviços de 

apoio à população eram reduzidos e o  número de artesãos era pequeno em 

relação às demais regiões. 

As casas eram, em geral, despojadas de materiais sofisticados para a 

época, de pequeno porte e, em muitos casos, precariamente construídas (pau a 

pique). Os hábitos de consumo eram mais módicos. Conseqüência disso, as 

casas de comércio (muitas vezes chamadas de “butequins” ou “tabernas”) eram 

desguarnecidas de produtos mais sofisticados. 

 

Araxá, Sul Central, Vale do Alto Médio São Francisco, Médio Baixo 

Rio das Velhas, Mineradora Central Leste, Mata e Sudoeste conformam o 

grupo de regiões com grau de desenvolvimento médio. Para as três primeiras 

possuimos maior riqueza de informações. A situação se inverte para as três 

últimas, sendo que é inteiramente ausente para o Sudoeste. 
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A região de Araxá caracterizava-se por comércio intra-regional pouco 

intenso. Havia, no entanto, uma importante produção de toucinho e bovinos que 

era exportada para fora. Havia também alguma produção de carneiros e algodão 

que era comercializada externamente. A distribuição e comercialização dos 

produtos da pecuária de Araxá era realizada por comerciantes da região 

Intermediária de Pitangui-Tamanduá. O algodão e os bovinos eram comprados  

principalmente pelos comerciantes de Formiga, para ser revendido para o Rio de 

Janeiro, provavelmente eram eles que ficavam com a maior parte do lucro da 

transação. 

“Os habitantes do lugar ainda não se tinham dado conta de que 
poderiam eles próprios dedicar-se ao comércio de gado (1819), 
praticamente o único ramo de exportação que a região poderia explorar. 
Os negociantes da Comarca de S. João del Rei eram os únicos que 
tiravam proveito desse comércio. Percorriam as fazendas da região para 
comprar gado, e à época de minha viagem pagavam pelo boi 4.800 réis.” 
(Saint-Hilaire, Viagens às Nascentes do Rio São Francisco, p. 130) 

 

Nesta região as vilas e arraiais eram inexpressivos, Patrocínio e Araxá 

não chegavam a ter cem casas, quase todas elas pertencentes a fazendeiros 

que só vinham à cidade nos fins de semana. 

Quase todo o território da região era ocupado. A parte central pela 

pecuária e o cultivo de algodão, na sua porção noroeste pela cultura de 

subsistência indígena, e ao norte e nordeste pela produção de víveres para o 

comércio. 

 

As atividades econômicas do Sul Central estavam concentradas na sua 

parte central, em torno de Campanha. Registrou-se a produção de ouro e a 

presença de grandes fazendas diversificadas. Não há informações sobre o 

comércio intrarregional, apenas referências secundárias ao comércio de bovinos 

com o Rio de Janeiro. 

As vilas e arraiais estavam localizadas no centro do território da região, 

sendo a mais importante Campanha. 
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Nas áreas mais afastadas ainda havia muita mineração de ouro, descrita 

como razoavelmente dinâmica.  

 

As principais atividades do Vale do Alto Médio São Francisco eram 

bovinos e algodão comercializados com a Bahia. Região de solo muito fértil, nela 

se desenvolveram vários tipos de agricultura, cujos produtos também tinham a 

Bahia como destino. As condições naturais favoreceram o desenvolvimento da 

pesca, também importante na região. Através do Vale se realizava a maior parte 

do comércio com as Províncias do norte. 

Januária, Guaicuí e São Romão eram os centros urbanos mais 

importantes da área e funcionavam como entrepostos comerciais de grandes 

áreas situadas  de ambos os lados do rio São Francisco. 

A população de região estava concentrada na sua parte sul, até Januária. 

Toda a extensão ao norte era praticamente desabitada. 

 

Próxima do centro minerador, a região Médio Baixo Rio das Velhas era 

dominada pela extração aurífera. Tinha importante função de entreposto 

distribuindo produtos importados do Rio de Janeiro para as regiões vizinhas ao 

norte. Encontra-se alguma referência a atividades agropecuárias que estariam 

se desenvolvendo em menor escala ao norte da região, sua parte mais 

desocupada. O único centro urbano destacado foi Santa Luzia, por onde 

passavam as principais rotas de comércio. 

 

A região Mineradora Central Leste só foi visitada na sua porção mais ao 

norte, onde ficou registrada uma vigorosa cultura de algodão e de víveres que 

eram destinados ao comércio, especialmente com a vizinha Diamantina. Na 

parte sul havia alguma cultura de subsistência. 

 

Os viajantes nos ajudam  muito pouco a conhecer a região da Mata. 

Todos eles passaram por ela mas apenas no seu trecho de estrada, que ligava a 
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região mineradora ao Rio de Janeiro.
8
 Todos relataram a presença de vendas 

situadas ao longo dos caminhos, voltadas para o abastecimento das inúmeras 

tropas que passavam pelo local. Estas vendas eram supridas, em grande parte, 

pela produção de ranchos dedicados à cultura de alimentos. Não fazem 

nenhuma referência ao café que nesta época (meados da década de 1820) 

provavelmente estava reduzido às áreas limítrofes com o Rio de Janeiro, no vale 

do Paraíba mineiro. 

 

A região Sudoeste ficou fora dos itinerários de viagem usados neste 

trabalho. Nenhuma informação foi levantada sobre esta região. 

Para classificar as regiões Mata, Mineradora Central Leste, Triângulo e 

Sudoeste utilizamos as informações da relação de casas de negócios como um 

referencial, embora precário, do desenvolvimento da região. 

 

Discutimos acima as possíveis causas da existência de um 

desenvolvimento diferenciado dentro da Província de Minas da primeira metade 

dos oitocentos. 

Em muitos casos, o baixo nível de desenvolvimento é uma simples 

conseqüência do processo de ocupação ainda incipiente, ou mesmo inexistente, 

conforme pode ser depreendido pelo mapa de ocupação. Os casos mais 

intrigantes são aqueles com menor desenvolvimento, que apresentam grande 

número de atividades econômicas, com volume considerável de produção, 

sendo algumas consideradas importantes para a economia provincial. 

A economia do século XIX estava mais organizada na parte do território 

onde, no sec. XVIII, a economia do ouro se mostrava mais vigorosa. A partir 

desta região central, que começa na fronteira de Minas com o Rio de Janeiro, os 

níveis de desenvolvimento, em ritmos descontinuados, parecem ir decrescendo.  

A possível explicação para essa organização tem suas raízes nas formas 

de produção e de ocupação do século XVIII. A riqueza criada pela extração 

aurífera deu origem à formação e consolidação de núcleos urbanos nos 
                                                             
8 A única exceção é a viagem de Spix e Martius, que passam na porção norte e relatam a grande presença de índios. 
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arredores das minas. Esta estrutura alavancou o surgimento de muitas 

atividades econômicas de apoio à esta atividade nuclear. 

A exaustão do ouro de aluvião, que com o tempo foi se verificando, 

provocou o povoamento de novas áreas e o surgimento de novas atividades. 

Nas áreas antigas foi observado um redimensionamento da estrutura produtiva 

local, seja na diversificação, seja na intensificação de atividades já existentes. 

Os viajantes perceberam de forma particular este reordenamento das atividades 

econômicas em Minas. 

Qual era a nova conformação da estrutura produtiva que a antiga área de 

mineração havia ganho na primeira metade dos oitocentos? Nossa leitura dos 

relatos nos sugeriu o seguinte cenário: a atividade de mineração, bem aquém 

dos rendimentos de épocas mais remotas, estava tendo um novo impulso com a 

exploração de diamante e ouro em alguns pontos esparsos, o que ajudava a 

manter a economia das aglomerações urbanas da redondeza. 

Ao lado da mineração, a atividade comercial passava a ter maior 

destaque: no início do século XIX, com a instalação da corte portuguesa no 

Brasil, muitas mudanças ocorreram e houve uma grande demanda por gêneros 

produzidos em Minas. Coube às regiões das antigas áreas mineradoras articular 

o comércio com o Rio de Janeiro,  assumindo a posição de entreposto e, ao 

mesmo tempo, representando o maior mercado consumidor de Minas.9 A 

atividade comercial de entreposto é várias vezes apontadas pelos viajantes 

como muito lucrativa.  

Por outro lado, o funcionalismo público, presente de forma marcante 

nesse grupo de regiões, onde estava localizado o centro administrativo da 

Província, estimulava e sofisticava o consumo local. 

 

Estes fatores discutidos acima nos sugeriram as possíveis causas das 

diferenças de desenvolvimento entre regiões que desempenhavam atividades 
                                                             

9 As regiões Intermediária de Pitangui-Tamanduá, Mineradora Central Oeste e Sudeste intermediavam o comércio de 
Minas com o Rio de Janeiro e eram densamente povoadas. No entanto, há ainda alguns outros fatores que podem ter 
contribuído para o desenvolvimento destas regiões. Foram áreas muito prósperas  em outros períodos o que pode ter 
criado uma classe de comerciantes  mais dinâmicos, que compravam os gêneros diretamente do produtor para vendê-los 
principalmente no Rio de Janeiro. 
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econômicas importantes. Em síntese, o comércio interprovincial, tal como estava 

organizado, concentrava na região de entreposto parte da renda gerada nas 

demais regiões produtoras, seja pela atuação do intermediário seja, em menor 

nível, através da atuação do fisco, que tributava o setor exportador e beneficiava 

indiretamente às áreas onde estes recursos arrecadados eram aplicados, na 

forma de salários da burocracia.  

Acreditamos que a afirmação de que o centro dinâmico da economia era 

o setor exportador deve ser relativisada, considerando-se a atuação do grupo 

que intermediava as transações comerciais. Sem a consideração deste aspecto 

corremos o risco de simplificar a realidade mineira do período oitocentista. Este 

parece ser o caminho para entender, também, porque determinadas regiões 

mesmo  exportando muito não chegaram a apresentar sinais de 

desenvolvimento. 

Em estudo feito para a praça do Rio de Janeiro nas primeiras décadas do 

século XIX, Fragoso (1992) mostra a importância do papel que os comerciantes 

nacionais desempenhavam  nas articulações econômicas locais, e sugere que o 

mesmo poderia estar ocorrendo em outras Províncias.10  

Nosso estudo mostrou que o maior nível de desenvolvimento estava 

associado, principalmente, às relações comerciais de Minas com o Rio de 

Janeiro. No entanto, esta associação nem sempre se dava de forma direta com 

os locais onde se produzia para exportar. Havia um grupo de comerciantes que 

intermediava esta relação, na maioria das vezes de forma desfavorável para o 

produtor. Os viajantes apontam para a presença do comerciante de entreposto,  

atribuem a este agente econômico um papel dinâmico dentro da sociedade e 

nos sugerem que este pode ser o caminho para entender o século XIX mineiro. 

                                                             
10 Fragoso (1992) usando dados de inventários post-mortem, mostra o nível de riqueza dos comerciantes do Rio de 
Janeiro e propõe um domínio dos grandes mercadores sobre os pequenos e, mais ainda, sobre segmentos setor do 
produtivo. 
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CAPÍTULO 6 
 

As características demográficas 

 

 

 Procuraremos nesta parte do trabalho apresentar a análise dos dados 

demográficos delineada nas páginas anteriores. Vamos mostrar os resultados 

deste primeiro esforço analítico realizado com o nosso banco de dados. Trata-se 

de uma abordagem que privilegiou as características mais gerais da população 

para a partir daí propor detalhamentos a serem realizados em trabalhos futuros. 

Os dados nos permitem consolidar a idéia de diversidade interna da Província e 

propor os caminhos para qualificar melhor este quadro.  

 Constatamos que as diferentes regiões da Província tinham 

características demográficas diferentes associadas ao seu nível de 

desenvolvimento. Caracterizamos a economia de Minas na primeira metade do 

século XIX, com base nos depoimentos de viajantes estrangeiros, e agora 

vamos justapor nossos dados demográficos a este quadro.1 Esperamos mostrar 

que embora diferentes as regiões se aproximam quando tomamos o seu grau de 

desenvolvimento como referência. 

 As regiões com maior e menor nível de desenvolvimento são mais 

homogêneas do ponto de vista demográfico. As primeiras estiveram ligadas 

direta ou indiretamente à mineração, no século XVIII, extraindo riquezas de seu 

subsolo ou então suprindo as áreas mineradoras de alimentos e outros bens.2 

Sua densidade demográfica mais elevada denotava a presença de mercado 

consumidor importante. Nestas regiões os viajantes detectaram hábitos de 
                                                             
1  A caracterização da economia mineira usada neste estudo está calcada principalmente no banco de dados elaborado 
a partir dos relatos de viagem, seguindo a metodologia descrita no capítulo anterior. Outras fontes como a Relação de 
Engenhos e Casas de Negócios foram usadas de modo complementar.Considerando-se a enorme riqueza que os 
depoimentos destes viajantes apresentam, e dada a inexistência de dados econômicos de boa qualidade que permitam 
uma análise regionalizada deste período, estamos propondo uma nova perspectiva no tratamento destas fontes tendo 
em vista o quadro econômico provincial.É importante ressaltar que como qualquer fonte os relatos também apresentam 
problemas de “ cobertura”, não nos informam sobre a região Sudoeste e nos dizem pouco sobre o Triângulo e a Mata. O 
banco de dados reflete esta deficiência de informações que deverá ser considerada no momento da análise demográfica.  

2 As regiões Intermediária de Pitangui-Tamanduá e Sudeste, no século XIX, deixaram de abastecer as áreas das minas 
e passaram a suprir o mercado do Rio de Janeiro. 
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consumo mais sofisticados, uma infraestrutura de transportes e serviços urbanos 

mais consolidada, a presença de atividades mais lucrativas em termos 

provinciais e de atividade comercial mais intensa.   

 As regiões com menor grau de desenvolvimento  apresentavam extensas 

áreas ainda desocupadas e embora tivessem alguns núcleos de ocupação 

antiga, ligados à extração aurífera, eles se apresentavam em franca decadência 

de sua atividade original. Os hábitos de consumo da população pareceram 

menos sofisticados, o consumo de importados estrangeiros era muito baixo, 

possuíam uma estrutura de transporte e uma rede urbana precária e sua 

produção tinha posição secundária dentro da Província. Entre estes dois 

extremos situa-se um grupo intermediário que ora se aproxima dos mais 

desenvolvidos ora tem características semelhantes aos mais pobres. 

 Ao longo das últimas décadas a população mineira do século XIX foi tema 

de trabalhos os mais variados. Os primeiros  trabalhos de Costa (1979, 1981) e 

Luna (1981) foram durante algum tempo a  referência para o conhecimento da 

Minas colonial. Estes trabalhos inserem-se na vertente dos estudos de casos 

que, com base nos dados de algumas localidades, em especial os núcleos 

mineratórios, procuravam abrir caminhos para penetrar no conhecimento da 

história da população mineira do período colonial. Foi este o momento da 

descoberta das fontes que antecedeu os modelos analíticos propostos a partir 

da década de 1980.  

 Nos anos oitenta consolida-se uma outra postura que privilegia a 

construção de paradigmas explicativos e análises mais abrangentes, mas 

divorcia-se da pesquisa empírica. No final dos anos oitenta o panorama altera-se 

novamente. Ressalta-se a necessidade de buscar fontes primárias para testar as 

fomulações teóricas.  Explicita-se a necessidade de conhecer a Província como 

um todo embora se admita uma grande diversidade interna e se valorize uma 

análise regionalizada. 

 

 Entre os autores que recentemente buscaram caracterizar 

demograficamente a Minas provincial Libby (1988) é o mais conhecido. Contudo, 
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são inúmeras as diferenças entre o trabalho pioneiro de Libby e este que 

estamos apresentando aqui, tanto no volume de dados coletados quanto na 

forma de tratá-los. Este autor ao tomar contato, no Arquivo Público Mineiro, com 

o rico conjunto de listas nominativas percebeu imediatamente o enorme 

pontencial analítico contido nesta documentação. No entanto, restrições de 

várias ordens levaram Libby a fazer diversas opções cujas consequências 

vamos analisar a seguir. Para compor sua base de dados este autor procedeu a 

uma “coleta selecionada” das listas nominativas entre aquelas com boa 

informação de ocupação, ampliando este universo um pouco mais quando 

analisou a estrutura da posse escrava.3 Implícita nesta escolha deve estar a 

suposição de que a população com dados mais completos de ocupação é 

semelhante àquela com dados incompletos. Como vimos no capítulo anterior, a 

não informação incide principalmente em determinadas segmentos 

populacionais fazendo com que certas atividades mostrem maior tendência a 

omissão. Nesta situação estariam as ocupações que envolviam 

predominantemente as mulheres e os escravos, como o trabalho doméstico, a 

fiação e  tecelagem e  a mineração, pois para estes dois segmentos a 

informação é muito mais ausente.4   

 Nosso conjunto de dados, ao contrário, contempla todo o universo de 

fontes localizadas, cobrindo 57% da população estimada, e nos permitiu 

considerar também as características da população sem informação de 

ocupação e sugerir as diferenças mencionadas acima. Mais do que isto, nosso 

contato com as listas nominativas nos levou a considerarar com grandes 

reservas o resultado da estrutura ocupacional que nos é sugerido pela 

frequência simples desta variável.  Só muito recentemente completou-se a 

montagem deste banco de dados de 1831/32 e este é o primeiro trabalho que 

apresenta resultados com base nesta documentação. Um enorme, mas ainda 

                                                             
3 No primeiro conjunto estão incluídos 26 distritos de paz e no segundo mais 27. Ao todo o estudo de Libby se baseou 
em 53 listas nominativas. 
4 Se admitirmos que a ocupação distinguia os indivíduos dos demais podemos também imaginar que os especialistas de 
qualquer ordem tendiam a ser mais listados.   
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insuficiente, investimento tem sido feito no sentido de avaliar esta informação de 

ocupação, mas os resultados ainda não puderam ser incorporados neste 

trabalho.  

 Acreditamos que há vários caminhos que poderiam nos levar a melhorar 

esta base de dados ocupacionais de modo a refletir de modo mais aproximado a 

estrutura ocupacional da época e, nesse sentido, montamos uma linha de 

pesquisa que está investindo nesta direção. 5 

 Relativamente às ocupações também há diferenças nos critérios 

adotados uma vez que Libby enquadra as categorias ocupacionais dentro das 

classes  definidas pelo censo de 1872  com o objetivo de compará-las.6 

 Uma outra diferença relevante está na divisão regional adotada. Libby, 

seguindo Martins usou uma divisão regional do século XX, com pequenos 

ajustamentos, para alocar seus dados no espaço regional. Conforme já 

mencionamos, nossa proposta de regionalização é estruturada em bases mais 

sólidas e capta melhor as diferenças regionais uma vez que organiza o espaço 

segundo critérios de semelhança de vários atributos..7  Para a discussão da 

economia mineira do oitocentos, no entanto, o trabalho de Libby é referência 

obrigatória. Este autor trata com enorme riqueza de detalhes o setor de 

transformação aí compreendidos a siderurgia das pequenas fundições, a 

tecelagem de produção doméstica, artesanal e fabril e a mineração subterrânea. 

 Na sequência vamos apresentar as variáveis demográficas sexo, 

condição social, idade, cor/origem e posse de escravos de forma articulada. 
                                                             
5 O projeto mais amadurecido dentro deste objetivo é o Dicionário das Ocupações em Minas Gerais no século XIX, 
acompanhado de um estudo histórico em torno da economia e sociedade mineira provincial. O Tomo 1 deste trabalho 
trata das atividades manuais e mecânicas e terá seus resultados divulgados em breve.Ver também comentários do 
capítulo 4.  
6 Libby comenta com detalhes todos os inconvenientes e limitações de se transpor para a primeira metade do século XIX 
a classificação de “profissões”do censo de 1872. No entanto, como seu objetivo era a análise comparada e os dados de 
1872 já estavam tabulados não lhe restava outra alternativa. Ver Libby (1988), p.80 e seguintes. 

7 Vale a pena usar um exemplo para reforçar o argumento de que nossa regionalização capta melhor as diferenças 
regionais sendo portanto mais adequada à análise regionalizada. No trabalho de Libby a vila de Barbacena aparece ao 
lado de outros distritos mineradores dentro da região denominada Metalurgica-Mantiqueira. Nossas fontes não deixam 
dúvidas de que esta localidade possui características semelhantes ao Sudeste e que colocá-la ao lado de localidades 
mineradoras é inadequado. A proposta adotada neste trabalho agrega localidades semelhantes o que assegura melhor 
representatividade da região. 
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Como vimos anteriormente, as regiões foram agrupadas, segundo um conjunto 

de indicadores de desenvolvimento ou dinamismo econômico, em três grupos  

cujas características demográficas vamos apresentar em seguida. Neste 

momento vamos contrapor as características demográficas às econômicas, 

apresentando uma descrição o mais consistente possível de cada grupo e 

levantando algumas hipóteses sobre a interrelação entre estes dois aspectos. 

No final deste capítulo, encontram-se os mapas demográficos (Mapas 14 a 22), 

onde é possível a visualização regionalizada das variáveis investigadas. 

  

 As regiões de Diamantina, Mineradora Central Oeste, Intermediária de 
Pitangui-Tamanduá e Sudeste conformam o primeiro grupo de regiões aqui 

consideradas como de nível de desenvolvimento mais elevado do que as 

demais. Considerando-se as nossas estimativas da população total apresentada 

no capítulo 3, nestas quatro regiões vivia metade da população provincial. As 

regiões que integram este grupo possuem elevados percentuais de participação 

dentro da população mineira, tanto em número de habitantes quanto de distritos, 

exceto Diamantina. Esta região é menor em extensão, se identifica com o antigo 

Distrito Diamantino,  e sua ocupação  e organização internas resultaram de outro 

processo, sujeito a leis específicas que estabeleciam rigoroso controle dos 

movimentos populacionais. 

 Nestas regiões predominam as mulheres entre os livres e os homens 

entre os escravos. As razões de sexos, em geral, são sintomáticas de 

movimentos migratórios que poderiam estar ocorrendo no período. Esta é uma 

área de ocupação antiga, que participou diretamente do boom minerador quer 

pelas suas riquezas do sub-solo quer como abastecedora das localidades 

mineradoras, possuía uma rede urbana mais consolidada e naquele momento 

poderia estar passando por um redimensionamento de suas atividades 

produtivas, envolvendo deslocamentos da população livre e importação de 

escravos. A atividade mineratória ainda tinha presença importante dentro da 

área, absorvendo escravos e coexistindo lado a lado com outras atividades 

agropecuárias, de transformação e comerciais. Portanto, ao lado de atividades 
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baseadas no uso intensivo de mão-de-obra escrava poderia haver também 

trabalho livre mais ligado a produção de bens de consumo diversificados 

(víveres, manufaturas de tecidos, ferro e outras matérias-primas) voltados para o 

abastecimento da grande população local e para exportação.   

 Os habitantes desta área se dividiam em dois grupos quando se 

considera a composição por cor/origem da população livre. De um lado, as 

regiões Mineradora Central e Diamantina com baixa proporção de brancos e um 

percentual de mestiços, crioulos e africanos entre os mais altos da Província. O 

elevado percentual de mestiços nas áreas mineradoras tem provavelmente 

raízes históricas. Nos períodos do auge minerador chegaram a estas regiões 

muito mais homens do que mulheres, tanto brancos quanto africanos. Esta 

convivência desigual pode ter facilitado a mestiçagem e ter se mantido através 

do tempo.  

 Também a proporção de africanos alforriados nesta área é a maior da 

Província. Podem ter contribuído para isto a conjunção de vários fatores, alforria 

concedida aos escravos velhos ou incapacitados para o trabalho como uma 

estratégia de reduzir o custo de manutenção do plantel  e/ou libertação 

concedida como recompensa por um achado extraordinário.8  

 Nas regiões Sudeste e Intermediária de Pitangui-Tamanduá é maior o 

percentual de brancos entre os livres e consequentemente o peso da população 

mestiça é baixo. É possível que esta presença de brancos também tenha suas 

raízes históricas. O Sudeste tinha uma tradição agrícola que remontava ao 

século XVIII, como produtor de víveres e outros produtos agropecuários para se 

abastecer e às áreas mineradoras. Esta atividade parece ter dependido menos 

da mão-de-obra cativa, envolvendo portanto menor entrada da população de cor 

e reduzindo a tendência à mestiçagem. No século XIX, estas regiões passam a 

ser abastecedoras da Corte e das áreas cafeeiras do Rio de Janeiro enviando 

para lá sua produção local ou intermediando a distribuição dos produtos de 

outras áreas. Na região Intermediária de Pitangui-Tamanduá estavam 

                                                             
8 Estamos nos referindo apenas aos forros africanos, uma vez que todo africano livre deveria ser assim considerado. A 
informação de alforria das listas nominativas é incompleta e não nos permitiu avaliar os forros crioulos e mestiços. 
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localizados entrepostos comerciais que mantinham vínculos interregionais 

importantes. Talvez essa presença marcante de brancos estivesse ligada à 

natureza das atividades que poderiam ser mais atrativas para a população livre 

e, simultaneamente, permitir a participação de pessoas com menores cabedais. 

A participação do elemento forro (africanos livres) é insignificante nestas duas 

regiões. 

 Neste conjunto de regiões mais dinâmicas a participação de africanos no 

plantel escravo é alta, em todas elas quase metade dos cativos é de origem 

africana indicando uma pesada participação do tráfico na reposição do plantel e 

respondendo por mestiçagem muito baixa entre eles. Possivelmente é a 

convivência de atividades decadentes e a busca de novas alternativas 

econômicas que estaria ajudando na configuração deste quadro. O vigor da 

exportação mineral que  ainda existia está a sugerir que a decadência desta 

atividade foi muito mais lenta do que se supõe e que, neste momento, ainda 

absorvia muito escravos. Exportava-se ouro e pedras preciosas mas também 

tecidos, tabaco, bovinos, suínos, toucinho e queijos para o Rio de Janeiro. Havia 

produção e comercialização interna importante de artefatos de ferro, que eram 

usados na agricultura e na mineração.9 Enfim, encontramos neste conjunto de 

regiões mais dinâmicas a convivência de tipos diversos de organização do 

trabalho escravo que poderiam tanto envolver grandes plantéis quanto estar 

pulverizado em posses menores.   

 Isto não quer dizer que estamos negando a decadência da mineração e 

suas consequências para o conjunto de regiões que viveram intensamente este 

processo. Quando os viajantes descrevem a atividade mineratória e expressam 

sua decepção por não encontrar uma mineração aurífera com a pujança 

esperada, estão revelando uma frustração de suas expectativas diante do que 

esperavam encontrar, mas também nos fornecendo elementos para qualificar 

mais adequadamente este processo.  

                                                             
9 Libby mostra que o número de forjas cresce entre 1820 e 1860 para atender à demanda interna de implementos 
agrícolas e da mineração. O esgotamento do ouro de aluvião e o desenvolvimento da extração subterrânea aliados aos 
custos elevados de importação, além de  outros fatores, criam as condições favoráveis ao desenvolvimento da siderurgia 
em Minas. Ver Libby (1988).  
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  A observação das estruturas etárias desta área sugere um certo 

movimento da população livre, saindo  principalmente das regiões Intermediária 

de Pitangui-Tamanduá e Sudeste. Nestas duas regiões a proporção de pessoas 

livres entre 15 e 44 anos está abaixo da média provincial sugerindo uma saída 

para regiões de fronteira aberta onde o acesso à terra pudesse significar 

melhoria de vida. Coincidentemente, nas regiões vizinhas situadas a oeste 

podemos identificar sinais de entrada de livres. Por outro lado, as duas outras 

regiões onde a atividade mineratória ainda era importante poderiam estar 

atraindo população livre. A proporção de livres nas faixas etárias produtivas era 

mais alta do que a da Província sinalizando um movimento de livres nesta 

direção. Provavelmente uma parte era atraída pela própria extração mineral, 

mas talvez a maior parcela buscasse se envolver em atividades que giravam em 

torno da mineração, abastecendo esta população com uma gama variada de 

produtos.10 

 Relativamente à população cativa a proporção de 15 a 44 anos é sempre  

mais alta do que o padrão provincial. Este resultado está em consonância com a 

alta presença de africanos e a elevada razão de sexos citadas anteriormente. 

Contudo, no Sudeste aparece também uma proporção elevada de escravos na 

faixa que vai de 0 a 14 anos que nos levou a sugerir outras alternativas. Temos 

ao lado das  atividades agropecuárias e de transformação uma importante 

produção de tabaco, ambas com fortes vínculos externos à Província. Se o 

plantio e o preparo do fumo absorviam muitos escravos, com alta taxa de 

exploração, a agropecuária podia ser  menos dependente da participação de 

cativos ou submetê-los a diferentes condições de trabalho. Além disto, é 

possível que a produção de queijos, toucinho, tecidos e outros gêneros, que 

eram exportados para outras provincias ou vendidos internamente, não 

provocasse na escravaria nele envolvida o mesmo desgaste das atividades que 

usavam intensamente o trabalho escravo. Menor exploração e condições de 

trabalho menos intensas poderia resultar em menor mortalidade, tanto das mães 
                                                             
10 Estas regiões possuíam vinculos fortes com o mercado externo exportando ouro, diamante e pedras preciosas para o 
Rio de Janeiro mas tinham também uma rede comercial vigorosa e funcionavam como entreposto comercial, distribuindo 
internamente não só produtos importados do exterior como aqueles produzidos em outras regiões.  
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cativas quanto dos filhos, elevando a participação desta faixa etária dentro do 

plantel regional.11 

 Em consonância com as características destas regiões mais dinâmicas 

está a participação elevada dos cativos no total da população. Também os 

percentuais de fogos com escravos são elevados em termos provinciais, 

oscilando entre 32% na região Mineradora Central Oeste e 40% em 

Diamantina.12 Riqueza e posse de escravos tem raízes comuns e sinalizam o 

dinamismo econômico do local. Toda a área estava ligada ao Rio de Janeiro, 

onde vendia boa parte de sua produção e se abastecia de escravos e outros 

produtos que eram consumidos internamente ou distribuídos para o interior da 

Província. Portanto, estas regiões eram responsáveis por uma produção 

agropecuária expressiva voltada para o abastecimento intra e interregional. Além 

disso, a produção local era também estimulada por articulações comerciais 

internas vigorosas, um expressivo movimento de tropas, e a uma demanda local  

maior e mais diversificada. Em consequência, quase todos os ramos de 

atividade absorviam escravos.    

 Em Minas predominavam os escravistas de pequeno porte uma vez que 

metade  dos proprietários mineiros possuía até três escravos.13 Nesta área 

contudo, a proporção de escravistas de pequenas e médias posses embora 

fosse elevada estava um pouco abaixo da média provincial. A presença de fogos 

com um número elevado de cativos reduz o peso dos pequenos e médios 

proprietários. A maioria de grandes escravistas ( com posses acima de 50 

escravos) está localizada nesta área. Dos 199 casos registrados em toda a 

Província 134 (67,3%) estão situados neste núcleo mais dinâmico e se 

concentram na Mineradora Central Oeste, Intermediária de Pitangui-Tamanduá 

e Sudeste. Esta constatação nos sugeriu, imediatamente, o modelo da grande 

fazenda mineira ou “fazenda mista”, dotadas de grandes plantéis escravos e 

                                                             
11 Esta tese já foi levantada anteriormente por Luna e Cano . Ver Luna e Cano(1983). 

12 Havia um predomínio absoluto de posses muito pequenas em Minas naquela data, pois 32,5% de seus fogos tinham 
apenas um escravo, e 51,5% tinham até três cativos.  
13 Em 1831/32, em toda a Província as diferenças regionais na proporção de fogos com até três escravos oscilam entre 
45% em Diamantina e 66% na região do Sertão. 
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dedicadas a um leque bem diversificado de atividades. Em geral apresentadas 

como unidades auto-suficientes estas fazendas são descritas como de grande 

vulto, envolvendo um grande número de escravos e agregados. Nelas vamos 

encontrar ao lado da produção agropecuária um número diversificado de 

artesãos, uma expressiva produção de farinhas e de derivados da cana além de 

importante mineração. É possível, em pesquisas futuras, localizar estes grandes 

escravistas da primeira metade do século, penetrar em suas unidades 

domésticas e aprofundar o conhecimento de como funcionavam. 

 Em Diamantina, registrou-se uma presença baixa de fogos com grandes 

plantéis. Esta, aliás, é uma região diferente das demais no que diz respeito a 

estrutura de posse, pois apresenta o mais elevado precentual de proprietários de 

porte médio (entre 4 e 10 cativos). As condições específicas da exploração 

diamantífera, onde o uso e a propriedade do escravo estavam separadas, 

poderiam estar ligadas a esta situação. 14  

 No entanto, é a associação entre cada classe de posse e a proporção de 

escravos correspondente que vai nos fornecer a visão mais completa da 

estrutura de propriedade escravista prevalecente. Nesta área com alta 

proporção de escravos e escravistas observar esta  relação contribui para 

iluminar melhor o quadro. Em geral, quanto maior forem as posses individuais 

menor tenderá ser o número de proprietários e mais elevada a parcela de 

escravos pertencentes a um pequeno número de donos, revelando uma 

tendência a concentração. Quando, ao contrário, as posses são constituídas de 

um número muito pequeno de cativos o número de donos tende a aumentar 

pulverizando a propriedade. Para avaliar o grau de influência destes elementos é 

preciso considerar de que forma a população escrava do local se distribuía 

dentro das classes. 

 Na sociedade da época, ter escravo era privilégio de uma minoria e o 

tamanho das posses podiam ser tomados como sinal de riqueza. Portanto, se 

                                                             
14 Ao observar os dados de Diamantina ocorreu-nos que a forma de  exploração econômica usada na região poderia 
explicar, em parte, esta concentração de proprietários de porte médio. Uma das alternativas econômicas era comprar 
escravos para serem alugados à administração diamantina  que tinha o controle oficial da extração e usava 
intensivamente a mão-de-obra alugada. O divórcio entre o uso e a propriedade explicaria este fato. 
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entre os escravistas predominavam os pequenos e médios um certo grau de 

desconcentração podia estar ocorrendo. Simultâneamente, quanto mais elevada 

a proporção de cativos vivendo em pequenas posses mais desconcentrada a 

riqueza.15 

 Nestas regiões com maior desenvolvimento o plantel escravo estava 

segmentado de forma mais ou menos equilibrada entre pequenos e médios de 

um lado e grandes e muito grandes de outro. Distoava deste equilíbrio apenas o 

Sudeste onde  64% dos cativos pertenciam a posse maiores.  

  

 

  As regiões do Triângulo, Sertão do Alto São Francisco, Paracatu, 

Sertão, Minas Novas, Extremo Noroeste e Sertão do Rio Doce conformam o 

grupo de regiões aqui consideradas como as menos dinâmicas da Província. 

Cobrem a maior parte do território mineiro compreendendo, além do Triângulo, 

toda a porção norte, nordeste e noroeste. Apenas 13% da população mineira 

estimada vivia nestas regiões no período estudado. O Extremo Noroeste foi 

considerado um grande vazio demográfico e portanto não integra as nossas 

estimativas populacionais. Admite-se, contudo, que seu território era habitado 

por integrantes de distritos cujas sedes estão localizadas nas fronteiras regionais 

vizinhas. O Sertão do Rio Doce era habitado sobretudo por índios e possuía um 

único distrito, o de Cuieté, cuja informação disponível, embora tenha sido 

incorporada, é absolutamente insuficiente para o estudo da região.16 Neste 

grupo a única região com uma população expressiva dentro do total provincial 

era Minas Novas onde viviam, na década de 1830, 8% da população mineira 

estimada. As demais regiões eram esparsamente povoadas e estão entre as 

menores de Minas, tanto em número de habitantes quanto de distritos. 

                                                             
15 O indice de Gini é a medida mais usada para se medir o grau de concentração de uma variável e a maior parte dos 
estudos de posse escrava lança mão desta medida. Não foi utilizada no presente estudo porque estamos trabalhando 
com um número de classes muito pequeno e esta medida é muito sensível ao número de intervalos utilizado. 
16 A lista nominativa de Cuieté inclui 203 homens livres, 141 mulheres livres, 14 escravos e 9 escravas, possui os termos 
de abertura e fechamento e não sugere falta de folhas. 
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 Embora Minas Novas estivesse entre as maiores regiões da Província em 

termos populacionais, não possuía nenhum dos sinais de desenvolvimento que 

relacionamos na parte anterior deste capítulo. A região tem sua história ligada à 

mineração no Século XVIII,  a produção e transformação do algodão e a 

extração de pedras preciosas e exportava para os mercados do Rio de Janeiro e 

Bahia. Contudo, segundo nossos viajantes, o produtor local recebia muito pouco 

pelo seu trabalho, eram os comerciantes de regiões vizinhas que ao intermediar 

a venda ficavam com a maior fatia do lucro. Podemos, pois,  aventar a hipótese 

de que o lucro gerado por estas atividades era realizado fora dos limites 

regionais, possivelmente nos entrepostos de Diamantina, da Mineradora Central 

Oeste e da Bahia.  

 O Triângulo distoa um pouco dos demais integrantes deste grupo. 

Embora também não tenhamos captado através dos viajantes nenhum sinal de 

sua dinamicidade, ele vai se distanciar deste grupo com menor desenvolvimento 

em muitos pontos, como veremos a seguir.17 

 Todas as regiões que integram este grupo apresentavam um equilíbrio 

entre o número de homens e de mulheres livres, exceto o Triângulo, onde a 

razão de sexos dos livres era a mais alta da Província. Razões de sexos 

equilibradas nos sugerem ausência de movimentos populacionais importantes 

nos períodos recentes. A ausência de atrativos econômicos aliada ao isolamento  

poderia explicar esta estabilidade da população livre. Haviam em Paracatu e 

Minas Novas pequenas áreas remanescentes da economia do ouro, ocupadas 

na época do boom minerador, mas vivendo um processo de estagnação e 

decadência. 

 Na Província, as relações mais equilibradas entre o número de escravos e 

escravas também são registrados nestas regiões, constituindo o Triângulo 

novamente uma exceção. A atividade mais importante era a agropecuária, 

exportando para a praça do Rio de Janeiro bovinos, carneiros e couro. É 

                                                             
17 A região do Triângulo está entre aquelas mal representadas pela documentação de 1831/32, pois não incluiu 
Uberaba, o maior distrito da região. É difícil especular sobre as mudanças que os dados de Uberaba poderiam acarretar 
nas medidas regionais. Acreditamos, no entanto, que não inverteria nenhuma tendência embora possa minimizar as 
diferenças.   
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possível sugerir que se o trabalho com o gado e o couro dependessem menos 

intensivamente da mão-de-obra cativa, haveria menos necessidade de se 

recorrer à importação para recompor os plantéis, o que reduziria o desequilíbrio 

entre os sexos no Triângulo. 

 Considerando-se o padrão provincial o desequilíbrio entre os sexos de 

livres e cativos no Triângulo sugere um comportamento diverso das demais 

regiões de seu grupo. Mesmo admitindo-se que com a introdução dos dados de 

Uberaba este desequilíbrio possa se reduzir, ele ainda será alto para os padrões 

provinciais. Ao lado da abundância de terras livres havia a pecuária em 

expansão e o plantio e preparo do algodão que era destinado ao Rio de Janeiro,  

e  poderiam estar na base deste possível movimento imigratório.  

 Os habitantes destas regiões se dividiam em dois grupos quando se 

considera a composição por cor/origem da população livre. No Triângulo e no 

Sertão do Alto São Francisco a participação de brancos está entre as mais altas 

da Província e a de mestiços, crioulos e africanos entre as mais baixas. 

Novamente  as características do trabalho na agropecuária local podem sinalizar 

possíveis explicações a serem pesquisadas posteriormente. Historicamente esta 

área não tinha longa tradição de trabalho escravo, sua ocupação estaria ligada 

`a expanção da agropecuária que absorvia principalmente livres e brancos, 

reduzindo a mestiçagem. Além disto a que se considerar a proximidade das 

áreas ao sul onde os brancos tinham peso considerável e que poderiam ter 

liberado população branca.  

 Nas demais regiões que compõem o grupo menos dinâmico a situação se 

inverte e a composição por cor/origem mostra o predomínio dos mestiços, 

crioulos e africanos. Os vínculos com a mineração no passado possivelmente 

contribuiram para esta mestiçagem. Onde houve mineração e afluxo de 

africanos a tendência a mestiçagem também foi maior em decorrência do 

desequilíbrio entre os sexos e entre as cores. Também deve ter contribuído para 

configurar este quadro a proximidade de regiões mineradoras vizinhas que 

estariam, com a redução da lide mineratória, liberando parte de sua população 

predominantemente mestiça,. E por fim , outro fator que pode se juntar aos 
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anteriores, reforçando a mestiçagem, é o vínculo desta porção norte do território 

mineiro com a ocupação do nordeste do Brasil. Primeira área ocupada dentro da 

capitania, o vale do Rio São Francisco recebeu contingentes de nordestinos, 

provavelmente mestiços, que se estabeleceram na região e se dedicaram à 

criação de gado para abastecer outras àreas  de Minas e/ou da Bahia. 

 A proporção de africanos forros em Paracatu é a segunda maior da 

Província. Podemos  novamente sugerir que estariam presentes aqui as 

mesmas condições apontadas para a expressiva presença de alforriados em 

Diamantina:  o interesse dos donos em reduzirem o custo de manutenção dos 

plantéis se livrando do ônus de escravos improdutivos ou libertando-os por 

recompensa. 

 Relativamente à cor/origem dos cativos este grupo de regiões é bem mais 

homogêneo. Em todas elas a proporção de africanos no plantel está entre as 

mais baixas da Província. Possivelmente a presença de atividades que não 

dependiam intensivamente da mão-de-obra escrava como é o caso da pecuária 

do sertão, ao lado da distância dos mercados de escravos e das dificuldades de 

comunicação poderiam ter contribuído para consolidar esta situação.18 

Simultâneamente estariam também criadas as condições para que a reprodução 

do plantel fosse favorecida pelo crescimento natural. Dentro de um quadro onde 

o nível de exploração é menos intenso e o equilíbrio de sexos mais favorável, as 

condições para que os escravos procriem são melhores. 

 A observação das estruturas etárias dos livres neste grupo de regiões não 

aponta sinais de movimento migratório recente se comparadas com as demais 

da Província. Em todas elas a proporção de crianças menores de 14 anos está 

entre as mais altas observadas. Paracatu é a única exceção neste aspecto uma 

vez que a proporção de pessoas incluídas nesta faixa de idades está 

ligeiramente abaixo do padrão observado para Minas. Neste caso, é prematuro 

                                                             
18 A extração do salitre envolvia principalmente livres e, embora importante em termos econômicos, estava concentrada 
em torno de Montes Claros e não deveria afetar a força de trabalho da região. 
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levantar hipóteses uma vez que nossos dados não incluem a vila de Paracatu, 

localidade mais importante desta região.19 

  Múltiplas são as hipóteses que poderíamos propor para serem 

investigadas tendo-se em vista a melhor compreensão da dinâmica demográfica 

dos livres deste grupo de regiões. As especificidades da organização 

econômica,  já levantadas anteriormente, conformam a realidade dentro da qual 

as pessoas vivem e trabalham, sugerindo a presença de condições favoráveis a 

um crescimento vegetativo positivo. Poderíamos ainda sugerir que, nestas áreas 

onde o peso da população livre está entre os mais altos observados, o trabalho 

baseado no uso de mão-de-obra familiar poderia ser a alternativa mais usada o 

que de certa forma poderia estimular a fecundidade do grupo. 

 A população livre destas áreas menos desenvolvidas é relativamente 

mais jovem do que as demais da Província pois a proporção de adultos entre 15 

e 44 anos também está acima do padrão observado. Se associarmos este fato 

ao equilíbrio entre o número de homens e mulheres livres registrado nestas 

regiões, a hipótese sobre níveis de fecundidade mais elevados toma corpo. A 

presença de mulheres em idades reprodutivas e de possíveis parceiros, criariam 

as condições favoráveis para a realização de casamentos e a constituição de 

famílias. O uso do braço familiar no trabalho estimularia o desejo por um número 

maior de filhos. Permanece, contudo, a importante questão de porque regiões 

tão pouco dinâmicas puderam reter o resultado deste crescimento populacional 

dentro de seus próprios limites espaciais.  

 As estruturas de idades dos cativos registrados nas regiões que 

compõem este grupo também são relativamente mais jovens do que as demais. 

A proporção de pessoas menores de 14 anos é sempre superior àquela 

observada na Província As evidências de tráfico são menores do que aquelas 

das demais regiões, onde a proporção de escravos nesta faixa etária de 15 a 44 

anos está acima do valor provincial. Em sintonia com estes dados está uma 

                                                             
19 A  vila surgiu no século XVIII, ligada a descoberta do ouro, e teve papel de destaque dentro da região. Aparece nos 
relatos como o polo econômico da área. Possuimos apenas dados para o extremo norte desta região o que pode viezar 
os resultados afastando Paracatu das outras antigas áreas mineradoras. 
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relação muito mais equilibrada entre o número de escravos e escravas do que o 

observado nas demais regiões, em boa parte relacionado ao menor peso de 

africanos na composição de seu  contingente mancípio. Situadas a grande 

distância dos mercados fornecedores de escravos e envolvidas em atividades 

econômicas que não dependiam intensamente do trabalho compulsório, estas 

áreas parecem ter participado de forma secundária da grande entrada de 

africanos que antecedeu 1850. Este equilíbrio provavelmente foi um dos fatores 

que contribuiu para que este conjunto de regiões apresentasse as mais elevadas 

proporções de crianças escravas.   Aliada a esta possibilidade deveria estar a 

hipótese de saída de cativos, com efeitos compensadores em termos da 

estrutura de idades. Estudos regionais não nos permitem descartar a hipótese 

de que poderia estar havendo uma exportação de escravos destas áreas para 

outras mais dinâmicas.20 

 Em consonância com as características apresentadas acima está o baixo 

peso dos cativos dentro das populações regionais registrados em todas as 

unidades que integram este grupo, exceto o Triângulo. Consideramos oportuno 

retomar aqui as características da organização econômica que estamos 

apresentando para esta área como ponto de partida para a formulação de 

hipóteses explicativas deste comportamento demográfico. Com boa  parte de 

seu território ainda desabitado a população livre poderia ocupar os espaços de 

fronteira aberta desenvovendo atividades mais ligadas ao auto consumo que 

não dependiam, necessariamente, do trabalho escravo. Em vários pontos desta 

extensa área se produzia víveres para o abastecimento local e das regiões 

vizinhas com as quais é possível sugerir, inclusive, um razoável comércio 

interno. Neste caso, o volume produzido estava de acordo com o tamanho do 

mercado consumidor que não era grande. De outro lado, não é possível 

desconsiderar a importância em termos locais da saída de bovinos, couro e 

salitre para mercados externos à Província, sinalizando a presença de 

entrepostos comerciais em vários pontos deste vasto território e um tipo de 

produção que poderia envolver mais trabalho forçado. A baixa proporção de 
                                                             
20 Estamos nos reportando aqui à pesquisa de Botelho (1994) realizada em parte da área do Sertão. 
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escravos encontrada em todas as regiões no sugere que sua produção dependia 

pricipalmente do trabalho livre. 

  Além de possuirem a menor fatia do plantel escravo mineiro as regiões 

que conformam este grupo tem um número de escravistas muito abaixo do 

padrão, exceto o Triângulo que acompanha de perto a média provincial. São 

relativamente poucos os fogos com escravos e todos eles com um número 

pequeno de cativos. Enquanto na Província 16% dos fogos com escravos tinha 

mais de 10 cativos, nestas regiões este percentual  gira em torno de valores  

baixos. A presença de escravistas com plantéis acima de 50 cativos é 

insignificante ou mesmo ausente.21  

  A associação entre a estrutura de posse e a respectiva proporção de 

escravos vai nos mostrar uma estrutura desconcentrada, com cerca de dois 

terços dos proprietários possuindo até três cativos e respondendo por mais de 

um quarto  dos escravos presentes. Se considerarmos os plantéis até 10 

escravos teremos aproximadamente 90% dos proprietários destas regiões 

respondendo pela posse de 60% dos cativos, valor bem acima da média 

provincial. 

 As proposições que poderíamos formular relativamente aos vínculos entre 

a organização econômica das regiões que integram esta área e a estrutura de 

posse são as mesmas já apontadas: pequenas áreas de ocupação antiga, 

ligadas tanto à mineração decadente quanto à pecuária, onde o investimento em 

escravos era residual; áreas desocupadas que poderiam representar uma 

alternativa para determinada parcela da população mais pobre e livre que não 

fazia parte do grupo de escravistas; alguns vínculos comerciais importantes e 

outros secundários com vários pontos externos e internos à Província, que 

representavam o setor mais dinâmico da região e poderiam absorver trabalho 

escravo. 

 Antes de concluirmos a caracterização deste conjunto menos dinâmico de 

regiões cabe um comentário especial para a região do Triângulo. Ela se 

                                                             
21 Em que pese a qualidade dos dados de Paracatu já mencionadas é interessante notar que não foi registrado nem um 
plantel muito grande nesta região. Vide  Apêndice Estatístico 
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distanciou do comportamento do grupo em muitos momentos: mostrou sinais de 

ligação com o tráfico negreiro coexistindo com possibilidades de crescimento 

natural da escravaria; associou indícios de alta fecundidade de livres e possível 

imigração, predominantemente de brancos; diferenciou-se na proporção mais 

elevada de escravos no total da população e de escravistas; mostrou também 

uma proporção menos elevada de plantéis muito pequenos. A sua 

caracterização econômica, no entanto, não sinaliza nenhuma atividade que 

evidenciasse maior dinamismo do que o que estamos lhe atribuindo com base 

nas fontes escolhidas para este trabalho. Esta região foi visitada apenas por 

uma viajante que cruzou a sua porção noroeste e é possivel que seu 

enquadramento tenha sido prejudicado.22 De qualquer forma é prudente 

admitirmos que estas constatações podem estar ligadas tanto aos relatos de 

viagem quanto a  possível limitação de nossos dados demográficos para 

representar esta região.  

 

 As regiões Araxá, Sudoeste, Sul Central, Mata, Mineradora Central 
Leste, Médio Baixo Rio das Velhas e Vale do Alto Médio São Francisco 

conformam o grupo de regiões aquí consideradas como de nível de 

desenvolvimento econômico médio, situadas entre os dois extremos analisados 

anteriormente. Como nos casos anteriores as regiões foram classificadas 

segundo os indicadores de desenvolvimento que determinamos a partir dos 

relatos de viagem.23 

 Considerando-se as nossas estimativas viviam nestas regiões 37% dos 

habitantes da Província. Em relação ao tamanho relativo de seus contingentes 

demográficos apresentam comportamento bastante regular, quase todas 

incluem entre 4% e 5% da população provincial. A única exceção é o Sul 

Central, uma das regiões mais populosas, onde viviam 12% dos mineiros na 

década de 1830. Este conjunto de regiões compõem um grupo com 

                                                             
22Ver argumentação apresentada na nota 1 deste capítulo. 
23 Incluimos neste grupo a região Sudoeste que não foi descrita pelos viajantes. Ver argumentação apresentada na nota 
1 deste capítulo. 
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características bem diversificadas. Ao lado de certas porções da Mineradora 

Central Leste, Médio Baixo Rio das Velhas, Sul Central e Vale do Alto Médio 

São Francisco, áreas cuja ocupação remonta ao século XVIII e que naquela 

conjuntura se ajustavam ao declínio de suas atividades nucleares, estão as 

regiões de Araxá e Mata com expressivas áreas desocupadas ou com baixa 

densidade populacional e que poderiam estar passando por um processo de 

ocupação. 

 Todas as regiões que formam este grupo apresentaram um número de 

homens livres superior ao de mulheres, com exceção do Médio Baixo Rio das 

Velhas onde predominava o elemento feminino. Quando as razões de sexos são 

desequilibradas  nos sugerem a presença de movimentos populacionais 

importantes nos períodos mais recentes. No entanto, quando os valores estão 

muito próximos do ponto de equilíbrio, como estava ocorrendo com a população 

livre mineira desta época, as inferências são arriscadas e precárias. Os sinais 

que podemos captar da observação destes valores, embora tênues, são  

contudo interessantes e merecem ser mencionados. 

  É possível que a desestruturação e o redimensionamento econômicos 

em processo nas áreas mais desenvolvidas tenha induzido a população a 

buscar novas chances de   trabalho. Ao mesmo tempo, muitos fatores poderiam 

estar contribuindo para transformar este conjunto de regiões em uma das 

alternativas econômicas possiveis para as populações das áreas onde estivesse 

ocorrendo um processo de  decadência. A expansão da pecuária impulsionada 

por seus vínculos comerciais com o Rio de Janeiro pode ter tornado o Sul 

Central, Sudoeste e Araxá atraentes para as populações de regiões vizinhas. O 

café começando a se expandir na Mata e estimulando desenvolvimento 

simultâneo de outras atividades, também poderia estar atraindo população 

naquela direção. O Vale do Alto Médio São Francisco, dotado de rede de 

transporte fluvial  por onde escoava a maior parte da produção destinada à 

Bahia, também surgiria como uma alternativa  de trabalho para os habitantes 

livres das áreas vizinhas. Poderia também ter contribuído para tornar esta região 

mais atrativa ao homem livre a existência de uma rede urbana mais bem 
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estruturada com um número razoável de vilas e arraiais, que funcionava como 

apoio para o vigoroso movimento comercial de tropas que fazia a articulação da 

Província com mercados externos, escoando a produção interna e trazendo e 

redistribuindo os produtos importados. 

 O Médio Baixo Rio das Velhas constitui uma importante exceção   

apresentando  uma das razões de sexos mais baixas da Província e se 

distinguindo das demais do grupo por ser a única onde há sinais de saída de 

população livre. Na parte setentrional desta região se localizavam núcleos 

mineradores importantes o que a aproximava das áreas mineradoras vizinhas. 

Portanto podemos sugerir que esta região poderia estar passando pela mesma 

experiência de decadência que teria levado as populações das regiões 

mineradoras a procurar outra áreas. 

 As regiões  de desenvolvimento médio conformam dois grupos distintos 

quando se considera a relação entre o número de escravos e escravas. De um 

lado temos a Mata e a Mineradora Central Leste com  altas razões de sexos de 

cativos, de outro temos todas as demais regiões do grupo com valores abaixo da 

média provincial.  É possível sugerir que as especificidades das atividades 

econômicas estariam na base deste desequilíbrio, maior ou menor, da razão de 

sexos. A presença de atividades baseadas no uso intensivo do trabalho forçado 

resultaria na maior participação no tráfico negreiro e no correlato desequilíbrio 

entre os sexos. Desta forma, o café que começava a se expandir como 

prolongamento das zonas cafeeiras do vale do Paraíba e que dependia 

essencialmente da mão-de-obra escrava poderia explicar o desequilíbrio de 

sexos na Mata. Os habitantes da Mineradora Central Leste estavam 

concentrados na parte ocidental da região que possuía extensas áreas cobertas 

pela Mata Atlântica. Dedicavam-se à plantação de algodão, parte tecido na 

região e parte exportado para as regiões vizinhas; enviavam víveres para 

abastecer Diamantina; e poderia haver ainda alguma mineração conformando 

um conjunto de atividades cujo dinamismo sugere vínculos fortes com o trabalho 

escravo.  
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 O Sul Central, Sudoeste, Araxá, Vale do Alto Médio São Francisco e 

Médio Baixo Rio das Velhas estão entre as regiões com menor desequilíbrio 

entre o número de cativos e cativas tomando-se como referência o que estava 

ocorrendo na Província. Naquele momento, Minas tinha 159 escravos para cada 

100 escravas, valor relativamente elevado que não deixa dúvidas quanto à 

presença do tráfico. Estas regiões, embora mostrem um desequilíbrio 

relativamente menor do que as demais ainda assim apresentam valores 

desequilibrados. O que podemos aventar a partir destas informações é que há 

diferentes graus de envolvimento com o comércio de escravos dependendo do 

tipo de atividade desenvolvida em cada área. É possível que nestas áreas onde 

predominam a produção de víveres, as atividades artesanais e manufatureiras e 

o comércio, a decisão de comprar escravos estivesse regida por critérios mais 

diferenciados: os nossos viajantes fazem menção à prática de se adquirir cativos 

como investimento, como ostentação ou sinal de riqueza, e para prestar serviços 

pessoais à pessoas envolvidas em atividades lucrativas mas não escravistas. 

 Os habitantes das regiões que integram este grupo também não se 

comportam de maneira homogênea quando consideramos a composição por 

cor/origem da população livre. Nas regiões Araxá, Sudoeste, Sul Central e Mata  

o peso relativo dos brancos está entre os mais altos da Província e o de 

mestiços, crioulos e africanos entre os mais baixos. Na Mata o percentual da 

população branca, embora elevado em termos provinciais, está bem abaixo dos 

demais integrantes do grupo.24 Esta diferença nos sugere que as razões 

subjacentes à supremacia dos brancos, nos dois contextos, podem ser de 

natureza distinta. A Mata estava em processo de ocupação com a expansão da 

cafeicultura e poderia estar  atraindo livres. Acreditamos que parte destes livres 

poderiam estar deixando o Sudeste onde mais da metade dos livres eram 

brancos.  

  A absoluta supremacia do elemento branco entre os livres do Sul Central, 

Sudoeste e Araxá pode ser explicada pelas formas de ocupação destas regiões, 

                                                             
24 No Sul Central, Sudoeste e Araxá o percentual de brancos entre os livres está em torno de 60%. Na Mata o valor 
correspondente é 46%. 
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que estavam vinculadas principalmente à pecuária, atividade que dependia 

menos da mão-de-obra escrava. 

   No Vale do Alto Médio São Francisco, Médio Baixo Rio das Velhas e 

Mineradora Central Leste a situação se inverte e a proporção de mestiços, 

crioulos e africanos está entre as mais altas. Parte importante destas regiões 

esteve envolvida com a mineração no século XVIII. É provavel que o Médio 

Baixo Rio das velhas e a Mineradora Central Leste como todas as demais áreas 

mineradoras tenham passado por processos similares resultando na 

predominância do elemento de cor. 

 O Vale do Alto Médio São Francisco não esteve ligado à lide mineratória 

de forma direta mas desde épocas remotas participou desta economia como 

abastecedor. A ocupação desta região esteve vinculada à expansão dos currais 

de gado nordestinos, inicialmente ligados à economia açucareira, e que foram se 

expandindo e penetraram em Minas Gerais pelo vale do Rio São Francisco. As 

fazendas da região se dedicavam à criação de gado bovino para tração e corte e 

a produção de víveres para abastecer a população do local. Havia também um 

artesanato de couro desenvolvido. No início do século XVIII esta região se liga 

às áreas mineradoras como abastecedora. Tanto a sua ligação mais intensa 

com a Bahia quanto a sua relação com as áreas mineradoras podem ter 

contribuído para esta supremacia de mestiços e crioulos, consolidando a base 

mestiça da população da região. 

 Relativamente à cor/origem dos cativos as regiões integrantes deste 

grupo também exibiam dois comportamentos distintos. Na composição dos 

plantéis da Mineradora Central Leste, Médio Baixo Rio das Velhas e do Vale do 

Alto Médio São Francisco a proporção de crioulos e mestiços estava entre as 

mais altas da Província, consequentemente o peso do elemento africano estava 

entre os mais baixos. A agropecuária, o artesanato de couro e a produção de 

víveres predominantes no Vale do São Francisco  eram atividades cuja 

depêndencia da mão-de-obra escrava era relativamente mais baixa. Também no 

Médio Baixo Rio das Velhas as atividades econômicas não nos sugeriam 

vínculos muito fortes com o trabalho forçado. Aí encontramos uma pequena 
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produção de ouro, um razoável artesanato e uma atividade comercial 

importante, inclusive funcionando como entreposto para distribuição de 

importados para as regiões vizinhas. Distoa dentro deste quadro a Mineradora 

Central Leste que como vimos aparece com um número de escravos muito 

superior ao de escravas, situação de desequilíbrio que, em geral, estava 

associada ao tráfico. É possivel que neste caso a nossa informação esteja 

imperfeita, pois tal desequilíbrio de sexos associado à proporção de africanos 

mais baixa só se explicaria se houvesse um comércio interno de cativos 

envolvendo crioulos ou mestiços, experiência esta não relatada. 

 Todas as demais regiões deste grupo apresentam uma proporção de 

africanos dentro do plantel acima da média provincial. Em geral, a presença do 

africano significa participação no tráfico e este, na maioria das vezes, está 

associado a atividades que usam intensivamente este tipo de trabalho. À Mata, 

que faz parte deste grupo, cabe bem este perfil devido ao seu já iniciado 

envolvimento com a expanção cafeeira. Às demais no entanto a possível 

explicação poderia ser de outra ordem. No Sudoeste e Araxá as prática de 

comprar escravos poderia estar  ligada à ação conjunta de necessidades 

econômicas e demandas socias. Uma parte dos escravos adquiridos seriam 

destinados às atividades agropecuárias da região, e outra atenderia a tipos 

distintos de demanda, como serviços pessoais por exemplo. 

 A observação das estruturas etárias dos livres também conforma um 

quadro instigante. Diferentemente do que ocorreu quando trabalhamos com as 

regiões dos outros dois grupos, alto e baixo desenvolvimento, as unidades deste 

grupo que estamos denominando médio não se aproximam tendo em vista esta 

variável. Aparecem três tipos de combinações que sugerem dinâmicas 

demográficas diferentes. As regiões se pulverizam em vários tipos de situações 

relativamente à proporção de pessoas em cada grupo etário tomando-se como 

referência os valores mineiros da época. As percentagens de livres de 0 a 14 

anos em Araxá, Sudoeste, Sul Central e Mata estão entre as mais altas da 

Província, delineando um perfil mais jovem em termos provinciais. De um modo 

geral, as regiões que apresentam valores mais altos do que os provinciais nesta 
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faixa etária  podem estar vivendo em condições mais favoráveis de crescimento 

natural  do que as demais. A forma de organização do trabalho livre nestas três 

regiões poderia estar  criando estas condições. 

 De outro lado, temos a Mineradora Central Leste e o Médio Baixo Rio das 

Velhas apresentando percentuais mais altos do que os provinciais nas idades 

mais velhas. Estas duas regiões estão acima das demais nas proporções de 

livres acima de 15 anos, configurando uma situação obscura em termos de 

sinais de possíveis movimentos de população.   

 O Vale do Alto Médio São Francisco tem uma conformação ímpar no 

grupo tendo em vista a proporção de pessoas em cada faixa etária. Aí são os 

adultos livres de 15 a 44 anos que aparecem com um percentual entre os mais 

altos. Neste caso poderíamos aventar a hipótese de que o Vale estivesse 

atraindo com o desenvolvimento de sua pecuária e o vigor de seu comércio a 

população sem alternativas das áreas vizinhas. 

 Com relação aos cativos vão surgir outros tipos de combinações 

regionais. Desta vez, Araxá, Vale do Alto Médio São Francisco e Médio Baixo 

Rio das Velhas se juntam, apresentando percentuais nas faixas etárias mais 

jovens  acima 

do padrão observado. Poderíamos sugerir que a presença relativamente 

mais elevada de crianças cativas nestas regiões está a indicar a possibilidade de 

reposição do plantel via reprodução natural da escravaria. A natureza das 

atividades de cada uma destas regiões, embora diferenciadas como já 

mencionamos anteriormente,  podem ter como traço comum um nível de 

exploração menos intenso e desta forma favorecer a reprodução dos cativos. 

 No outro extremo temos  juntas novamente a Mata e a Mineradora Central 

Leste. Em consonância com as altas razões de sexos que as aproximou 

anteriormente, vão aparecer aqui com percentuais de cativos mais altas nos 

grupo etários de 15 a 44 anos.  Esta proporção elevada de escravos em idades 

produtivas é sugestiva de importação recente e coaduna-se com o perfil da 

Mata. A lavoura cafeeira que já estava se estabelecendo na região foi 

tradicionalmente baseada no uso intensivo e extensivo do trabalho compulsório. 
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Talvez possamos admitir que as atividades desenvolvidads na região 

Mineradora Central Leste, principalmente envolvendo o cultivo e a 

transformação do algodão aliadas e a mineração aí registrada, expliquem esta 

elevada presença de escravos em idades produtivas. 

 E finalmente temos o Sudoeste em situação diferente das demais. Mais 

parecida com a região vizinha do Triângulo, onde podemos encontrar sinais de 

vínculo com o tráfico negreiro associado à alta proporção de crianças cativas, 

era diferente das demais do grupo. É impossível articular qualquer tipo de 

explicação relativamente ao Sudoeste que, como já mencionamos, é o grande 

ausente no nosso banco de dados econômicos.25   

  Relativamente à proporção de escravos dentro do total da população e a 

forma de organização da propriedade escrava  as regiões se aproximam 

bastante, com poucas exceções. A Mata é a maior delas, pois se distingue das 

demais em quase tudo  e é acompanhada por Araxá quando se trata do 

percentual de escravistas. E  Araxá e o Vale do Alto Medio São Francisco se 

aproximam, se separando das outras, quando se trata do percentual de 

pequenos plantéis. 

 Sul Central, Sudoeste, Araxá, Vale do Alto Médio São Francisco, Médio 

Baixo Rio das Velhas e Mineradora Central Leste apresentam proporções de 

cativos na população total um pouco abaixo do valor observado para a 

Província. Se em Minas este percentual estava em torno de 33%, nestas regiões 

os valores oscilavam entre 25% no Sudoeste e 32% na Mineradora Central 

Leste.  A Mata, ao contrário, aparece com um valor bem acima do observado 

para Minas, pois 40% de sua população era constituída de cativos. Conforme já 

propuzemos nas páginas anteriores este quadro se articularia com a forma de 

organização da economia e do trabalho de cada uma. A nova atividade 

econômica que estava se estabelecendo na Mata, baseada no uso intensivo da 

mão-de-obra cativa, dependia fundamentalmente de grande volume de 

escravos. 

                                                             
25 Ver comentários apresentados na nota 1 sobre esta restrição dos dados. 
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 Em Araxá, Sul Central, Sudoeste, Vale do Alto Médio São Francisco, 

Médio Baixo Rio das Velhas e Mineradora Central Leste as razões subjacentes a 

este tipo de comportamento deveriam ser de outra natureza, e estar ligadas a 

convivência de atividades escravistas e não escravistas, conduzindo a uma 

menor dependência do braço escravo. 

 Mata e Araxá estão entre as regiões que apresentam os maiores 

percentuais de fogos com escravos. Vimos que em Minas predominavam os 

escravistas de pequeno porte uma vez que 84% dos proprietários mineiros tinha 

até dez cativos, e estas duas regiões não fogem a este quadro. No entanto, se 

segmentarmos esta classe de escravistas em dois grupos vão surgir diferenças 

importantes entre as duas regiões. Na Mata o peso dos proprietários de 1 a 4 

cativos é sensivelmente menor do que em Araxá. Esta região cafeeira está entre 

aquelas com percentual mais elevado de posses acima de 10 cativos. Embora 

tanto numa quanto em outra apenas 1% dos proprietários tivesse mais de 50 

escravos, a situação também se distingue quando consideramos a proporção do 

plantel regional incluída em cada um. Na Mata 15% dos escravos foram listados 

em fogos com mais de cinquenta cativos apontando para uma concentração 

muito mais elevada do que a de Araxá, onde em fogos muito grandes viviam três 

vezes menos cativos. Novamente estamos sugerindo que este panorama 

poderia estar vinculado à forma de organização do trabalho adotada em cada 

área. 

 Nas regiões Sul Central e Sudoeste e nas outras situadas mais ao norte 

que participam deste grupo,  a saber o Vale do Alto Médio São Francisco, Médio 

Baixo Rio das Velhas e Mineradora Central Leste, a proporção de fogos com 

escravos está entre as mais baixas observadas e, ao mesmo tempo, dentro 

deste grupo de escravistas a propriedade não está muito fragmentada uma vez 

que os proprietários estão mais dispersos pelas várias classes de posses. 

 

 Encerrando este capítulo, onde trabalhamos pela primeira vez com o 

banco de dados de 1831/32  de forma completa, e com as informações 
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econômicas extraídas dos relatos de viagens, temos ainda muitas indagações e 

um imenso potencial a ser explorado. 

 Por uma questão de coerência com o rigor analítico que nos preocupa 

devemos destacar alguns pontos que consideramos da maior relevância. Em 

primeiro lugar não estamos propondo que se considere Minas uma Província 

fechada à  movimentos migratórios de livres, pois  isto absolutamente não tem 

sustentação. Esta questão foi simplificada apenas como recurso analítico, mas é 

possível que partes das áreas do limites do sul e do norte tenham sofrido o 

efeito destes movimentos migratórios interprovinciais. Há trabalhos recentes que 

tratam do movimento migratório ocorrido entre determinadas localidades do sul 

de Minas e a região norte de São Paulo; é provável que os livres também 

tenham se movimentado entre o Rio de Janeiro e a região da Mata. Entre o 

norte de Minas e a Bahia o movimento poderia ser até facilitado ou estimulado 

pela presença do Rio São Francisco e é possível supor também uma relação 

com Goiás.  

 A migração interna do século XIX é tema fascinante e importante para o 

aprofundamento das questões demográficas do período. Os caminhos que 

percorremos nesta análise se inspiram nos métodos indiretos da demografia e 

compartilham com eles das mesmas limitações. 

 Explicitar estas preocupações ao contrário de empobrecer os resultados 

os torna mais convincentes. Assim , dadas as diferenças regionais apontadas, 

acreditamos que o tratamento regionalizado de Minas apresenta-se como a 

melhor alternativa para estudar a demografia e a economia no século XIX. Há 

diferenças regionais sensíveis. Embora as regiões possam se aproximar em 

alguns aspectos e se distanciar em outros não houve nenhum caso de 

comportamento demográfico idêntico em regiões contíguas, o que poderia 

sugerir que os limites regionais adotados deveriam ser alterados. Existem 

algumas áreas  que estão fora do alcance de nossas fontes e deixaram lacunas 

na nossa análise. 

 Finalmente, devemos mencionar que estamos associando evidências 

demográficas e econômicas sem estabelecer relação de causalidade ou de 
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forma mecanicista. Sabemos que os processos são interativos e é desta forma 

que estamos propondo considerá-los. 
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CONCLUSÕES 

 
 Ao longo deste trabalho fomos revelando fontes, propondo formas de 

trabalhar e apresentando alguns dos resultados obtidos.  Emergiu  daí uma 

sociedade provincial heterogênea com base econômica diversificada e 

dinâmica a se reestruturar após o revés do declínio da mineração aurífera. 

Coexistiam em seu território múltiplas formas de organização do trabalho 

ligadas a uma estrutura produtiva complexa, com fortes vínculos externos. 

 Esta constatação nos insere no debate recente sobre o século XIX 

mineiro, e vai ser o ponto de partida para a apresentação de uma agenda de 

pesquisas futuras. Retomemos agora de forma sintética os pontos centrais 

deste trabalho resgatando os principais itens tratados e sintetizando o que 

acreditamos ser a nossa contribuição. 

 Apresentamos um banco de dados demográficos inédito. Trata-se de 

um recenseamento populacional composto do maior conjunto de listas 
nominativas conhecido para Minas Gerais, na época a província mais 

populosa do Império. Procuramos discutir de forma pormenorizada todos os 

procedimentos e cuidados que envolvem a coleta e o tratamento destas 

fontes. Enfatizamos as dificuldades inerentes à organização e crítica desta 

documentação mostrando que, desde a localização até o seu uso, o 

documento demanda uma série de cuidados. Estes começam com o 

levantamento, conferência e processamento dos dados passando pela 

elaboração de conceitos e a definição de categorias de classificação e 

análise, pelo enquadramento das listas nominativas dentro de unidades 

político-administrativas contemporâneas até a busca de referenciais para 

aferir sua cobertura. A preocupação com a avaliação da representatividade 

deste conjunto de listas nominativas levou-nos a elaborar uma estimativa da 

população mineira entre 1830/35, baseada nesta e em outras fontes 

compulsadas de modo complementar. A constituição de um banco de dados 

desta natureza é resultante de um longo processo que envolve  preparação e 

acompanhamento em todas as suas etapas. 

 Organizamos o espaço e a economia usando informações contidas 

nos relatos de viajantes estrangeiros que visitaram Minas Gerais na 

primeira metade do século XIX. Inventariamos as obras disponíveis e 
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selecionamos aquelas que constituiriam o nosso banco de dados 

considerando a conjunção de vários fatores, entre eles: dados biográficos, de 

modo a não privilegiar uma só formação ou nacionalidade; itinerários de 

viagens, para assegurar a mais ampla cobertura do território da província, 

além de outros aspectos tais como a estrutura da obra, bibliografia utilizada, 

etc Estamos propondo um roteiro para a organização das informações de 

forma a contornar a questão da subjetividade dos depoimentos, pela adoção 

de técnicas de leitura que possibilitem a obtenção de um padrão homogêneo 

de informações. Enfatizamos a importância de se controlar as mediações 

e/ou as observações indiretas registradas nos relatos de viagem, avaliando 

as informações bibliográficas ou intermediadas por pessoas com as quais os 

viajantes mantinham contato ao longo das viagens.  

 Uma preocupação que permeou a elaboração deste trabalho foi propor  

critérios bem definidos e fundamentados para o tratamento das fontes. 
Discutimos aforma de tratar o espaço, que é o nosso referencial analítico. 

Procuramos mostrar que era preciso avançar com relação às formas 

convencionalmente adotadas. A escolha da divisão espacial que vai ser 

utilizada na análise é parte integrante dela, e desconsiderar ou minimizar sua 

influência pode conduzir a resultados distorcidos. Chamamos a atenção para 

os inconvenientes de se transpor para o século XIX  formas de agrupamento 

que não foram elaboradas tendo em vista a realidade do período estudado. 

Apresentamos uma proposta de divisão do espaço que contempla vários 

aspectos da realidade oitocentista mineira, e delimita  as áreas considerando 

semelhanças do ponto de vista histórico, geográfico, econômico e humano 

conformando unidades homogêneas. Propõe-se portanto, novo tratamento do 

espaço, com o objetivo de mostrar que o uso de regionalização adequada ao 

período investigado possibilita uma real percepção de múltiplas e 

diversificadas configurações internas à Província. 

 No trato as listas nominativas os mesmos cuidados são importantes 

por isto estamos chamando a atenção para dois pontos fundamentais: a 

representatividade dos  dados tendo em vista o universo que pretendem 

representar, e a importância da escolha dos critérios a serem  utilizados na 

classificação de variáveis.  Via de regra não se percebe nos trabalhos que 

usam as listas nominativas, ou outros registros do gênero, a preocupação 
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com a representatividade dos resultados. Os critérios de seleção e trato dos 

documentos não ganham destaque em muitos destes estudos. Generalizar 

resultados sem este tipo de cuidado pode também distorcer a realidade 

estudada. Estamos propondo uma mudança na forma de tratamento da 

informação que incorpore esta preocupação com a representatividade. 

Mesmo um banco de dados deste porte, que inclui mais de 400000 

habitantes,  tem lacunas que a nível regional podem produzir distorções 

ponderáveis. Apresentamos a  utilização integral das listas nominativas de 

1831/32 localizadas acompanhadas de exaustiva avaliação de cobertura e 

representatividade, aprofundamos a avaliação das informações censitárias, 

avaliamos rigorosamente os dados demográficos respeitando as limitações 

inerentes à própria documentação. Mesmo constituindo-se em uma primeira 

aproximação dos dados, visto as enormes possibilidades de futuros 

aprofundamentos, os resultados alcançados constituem base sólida para 

posteriores investigações, tendo em vista o rigor dispensado à avaliação das 

fontes. 

 Também os critérios de classificação das variáveis devem ser 

adequados à realidade estudada, grupos mal definidos podem comprometer 

os resultados.  As decisões adotadas relativamente à forma de agregar os 

dados de ocupação ou definir o tamanho dos plantéis escravos devem ser 

respaldadas pela realidade que está  sendo estudada.  

  Procuramos mostrar o enorme potencial contido nos relatos de 

viajantes estrangeiros que visitaram Minas no século XIX, quando usados 

de forma apropriada. Descartamos o uso destes relatos de forma secundária 

e ilustrativa e estamos propondo uma forma de utilização intensiva e 

extensiva destas obras.  

  Na sequência da tese analisamos os dados econômicos  e 

demográficos e apresentamos  também de forma sintética, os principais 

resultados obtidos partindo daqueles mais gerais para os específicos. 

  De um modo geral, podemos admitir que a adoção dos "níveis de 

desenvolvimento" como categorias analíticas mostrou-se pertinente. As 

informações dos viajantes revelaram os três grupos de regiões que, apesar das 

distinções entre seus componentes apresentaram um conjunto mínimo de 

elementos que as aproximavam. É importante lembrar que o agrupamento foi  
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recurso analítico e não desconsiderou as especifidades de cada região. A 

caracterização econômica das regiões que integravam cada nível  apontou para  

uma certa divisão do trabalho nos níveis e inter e intra regionais que se revelou 

mais intensa quando associada ou relacionada a alguma produção voltada para 

os mercados externos, ou a núcleos urbanos de regiões tidas como 

desenvolvidas. Os setores mais dinâmicos da economia eram aqueles voltados 

para os mercados externos à Província. A influência destes setores se 

espalhava pelos demais segmentos da organização econômica, inclusive pelas 

áreas vizinhas. Ainda que estes segmentos mantivessem relações 

independentes dos setores mais dinâmicos, eram as funções complementares 

e de apoio a estes que explicariam a existência dos setores menos dinâmicos 

da economia.  

  As regiões com níveis diferentes de "desenvolvimento" apresentaram 

características demográficas distintas; as variáveis demográficas investigadas 

apresentaram, em seu conjunto e de forma combinada, comportamentos 

divergentes entre os níveis de desenvolvimento. 

  Alguns pontos específicos desta caracterização da economia mineira 

do século XIX  foram destacados ao longo do trabalho.  O análise dos dados 

econômicos fornecidos pelos viajantes nos mostrou uma província com fortes 
vinculações com o mercado externo, com pauta de exportações 

extremamente variada incuindo, sobretudo gêneros da agropecuária, simples 

ou transformados.  Algumas regiões mantinham vínculos diretos com o exterior 

da Província, outras relacionavam-se indiretamente com os mercados externos 

através da presença de intermediários que eram originários de outras regiões. 

Havia ainda um terceiro grupo de regiões que cumpria a função precípua de 

apoiar e subsidiar aquelas regiões direta ou indiretamente voltadas para 

mercados externos. Um quarto grupo era formado por aquelas inteiramente 

desvinculadas do setor exportador. 

  A capacidade importadora das regiões era diretamente proporcional, 

sobretudo no que se refere ao suprimento de mão-de-obra escrava, à sua 

posição neste quadro de níveis distintos de vinculação com mercados externos. 

  Os viajantes nos permitiram também identificar uma diversificada 
base produitva dentro da economia mineira do século XIX; as atividades 

agropecuárias e os correspondentes setores de beneficiamento e 
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transformação voltados para o atendimento do mercado interno da Província 

estavam disseminados por quase todo o território, ainda que apresentassem 

maior desenvolvimento em algumas regiões.  Quando ocorria a especialização 

na produção de gêneros básicos de abastecimento era, em geral, para atender 

a regiões ou sub-regiões que não conseguiam atender com recursos próprios a 

estas necessidades, ou que tinham sua economia por demais centrada na 

produção de um gênero específico. 

  As atividades de transformação também estavam disseminadas por 

todo o território. Na sua versão doméstica, artesanal, manufatureira e fabril 

eram desenvolvidas em quase toda a Província, apesar de mais expressivas 

em determinadas regiões. As expressões principais destas atividades de 

transformação eram a fiação e tecelagem artesanal doméstica, as manufaturas 

e raras experiências fabris do setor siderúrgico, e o imenso universo de artífices 

dos mais variados ofícios. Estes setores atendiam, sobretudo, às demandas do 

mercado interno da Província. 

  As atividades agropecuárias voltadas para o mercado externo eram 

bem localizadas concentrando-se em determinadas partes das regiões. O fumo, 

algodão/tecidos, bovinos/couros/queijos, suínos/toucinho e cavalos eram os 

principais gêneros agropecuários exportados. A Província do Rio de Janeiro era 

o destino preferencial desta produção e a agricultura, a pecuária e as atividades 

de beneficiamento ou transformação agropecuárias constituíam no principal 

segmento da economia da Província. 

  A produção mineral voltada para o mercado externo também era 

vultosa, ainda que bastante concentrada em número menor de regiões; ouro, 

diamantes, pedras preciosas e salitre eram os principais minerais exportados. 

 

  Destaque especial mereceram as atividades comerciais que se 
apresentam como complexas e intensamente desenvolvidas na primeira 

metade do século XIX. Havia uma impressionante rede de ligações comerciais 

de diversos tipos articulando as regiões. Ainda que os grandes corredores de 

exportação se destacassem, uma miríade de fluxos mercantis secundários 

interligavam as regiões. Embora o sentido primeiro da economia, o mercado 

externo, determinasse a direção dos fluxos, a existência daquela especialização 

regional já mencionada dava origem a complexa rede de comércio. 
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  Identificamos três tipos básicos de comércio coexistindo naquele 

período: os fluxos inter-provinciais, os fluxos inter-regionais e os fluxos intra-

regionais. Os  fluxos inter-provinciais determinavam grande parte dos fluxos 

inter e intra-regionais. Havia, contudo uma  a autonomia relativa de parte dos 

fluxos inter e intra-regionais em decorrência da existência de grande mercado 

interno, com expressivo nível de renda, e desvinculado, ao menos diretamente, 

dos setores exportadores. 

  Uma vez que os viajantes apontaram a economia de Minas como muito 

extrovertida, dando grande importância ao setor exportador, a diferença no  

desenvolvimento poderia ser atribuida à forma como era organizada a produção 

e  a comercialização de exportação.  

  No entanto, a relação entre o local da produção exportadora e o 

desenvolvimento não se mostrava de forma tão direta como propunha o modelo 

de Slenes. A presença do intermediário na comercialização do produto de 

regiões mais distantes do mercado de consumo contribuia para deslocar o 

dinamismo destas regiões para aquelas onde se localizavam os entrepostos. 

  O comércio de tropas era responsável por quase toda a movimentação 

interna e externa de mercadorias. Os agentes mercantis dividiam-se, 

basicamente, em três grupos: unidades produtivas que possuíam seus próprios 

meios de transporte e realizavam diretamente as transações comerciais, 

empresários de transporte que alugavam suas tropas sem constituirem-se em 

intermediários, e negociantes possuidores de tropas que cumpriam a função de 

intermediação entre o produtor e o mercado. 

  A combinação das variáveis demográficas básicas sexo, idade, 
condição social, cor/origem e tamanho da população revelou 
comportamentos distintos nas regiões que compunham Minas Gerais na 

primeira metade do século XIX. 

  Havia nítida concentração populacional nas regiões de ocupação mais 

antiga, ligadas direta ou indiretamente à extração de ouro e diamantes, mas em  

algumas regiões de ocupação mais recente e totalmente desvinculadas da 

mineração a densidade populacional também era algo expressiva. Muitas eram 

as regiões de fronteira, onde a ocupação era recentíssima ou em 

processamento, com baixa densidade demográfica e existiam também áreas 

praticamente desocupadas ou com ocupação exclusivamente indígena. 
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  A população livre mostrou-se com composição por sexo e idade 

bastante homogêneas, ainda que as pequenas diferenças tenham sugerido 

movimentos migratórios, sobretudo do centro para a periferia. A composição 

por cor/origem dos livres revelou contrastes bem marcantes, fatores históricos e 

a conjuntura econômica causavam fortes concentrações regionais de brancos 

(sul e centro-oeste) e mestiços/criolos/africanos (centro e norte); 

  A população escrava mostrou-se com composição por sexo, idade e 

cor/origem bastante heterogêneas, tendo em vista  os níveis de 

"desenvolvimento" propostos. A tendência foi encontrar maior desiquilíbrio de 

sexo e idade, bem como maior contigente de africanos nas regiões de maior 

"desenvolvimento"; tendência inversa observou-se nas regiões de menor 

"desenvolvimento". 

  A recomposição e ampliação do contigente mancípio processava-se de 

forma diferente nas regiões: observou-se um grupo onde a importação de 

cativos era o fator central, com grande desiquilíbrio de sexo e idade e elevado 

contigente de africanos; em outro extremo, encontramos regiões onde o 

crescimento vegetativo era o fator central, com relativo equilíbrio de sexo e 

idade e pequeno contingente de africanos; em grupo intermediário, 

encontramos regiões onde ambos fatores combinavam-se. 

  A proporção de escravos na população e os elementos da 
estrutura da posse de escravos estudados também revelaram importantes 

distinções regionais em Minas Gerais na primeira metade do século XIX. A 

proporção de escravos mostrou-se concordante com os níveis de 

"desenvolvimento" usados na análise; quanto maior o nível de 

"desenvolvimento" maior a proporção, quanto menor o nível de 

"desenvolvimento" menor a proporção. O número de fogos com escravos 

seguiu a mesma relação, maior nas regiões de nível elevado de 

"desenvolvimento" e menor nas regiões de nível baixo de "desenvolvimento".  A 

combinação da proporção de escravos com o número de fogos com cativos 

apontou para a capacidade de aquisição de mão-de-obra escrava das regiões e 

estava ligada à presença atividades econômicas dependentes ou baseadas na 

utilização do braço cativo. 

  Vejamos de que forma este trabalho se insere dentro do debate 
historiográfico recente sobre a economia mineira do período oitocentista, 
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que se iniciou nos anos oitenta e marcou definitivamente os trabalhos 

realizados a partir desta data.  Podemos identificar aí três momentos. 

  O primeiro momento se inicia com a proposição de uma nova 

percepção da organização econômica provincial proposta pelo polêmico 

trabalho de Martins (1980). O impacto desta nova visão desencadeou uma 

série de trabalhos de natureza mais teórica, marcados pela utilização de base 

empírica restrita e larga predominância de métodos indiretos. A ênfase estava 

colocada na discussão das linhas mais gerais da economia ao longo do século 

com a preocupação de explicar o paradoxo de uma economia não-exportadora 

com capacidade para importar escravos. 

  Nos anos seguintes mutiplicaram-se os estudos regionais e de casos 

com um número ampliado de pesquisadores valendo-se de forma intensiva de 

alargada base empírica e o consequente aprofundamento em aspectos apenas 

delineados naquele primeiro momento. 

  O  terceiro momento, no qual se insere o presente estudo, retoma a 

análise do conjunto da economia provincial, a partir do acúmulo de dados 

empíricos e dos resultados alcançados no momento anterior; avalia-se aquelas 

proposições iniciais do primeiro momento, buscando a configuração de uma 

percepção mais sólida, sobretudo do ponto de vista do embasamento empírico, 

visando contribuir para o esclarecimento de aspectos controversos retativos as 

linhas gerais da economia provincial. 

  Estes três momentos são marcados pelo contraponto de dois 
modelos explicativos da economia provincial, tendo em vista a 

caracterização de sua organização interna e seus vínculos com o mercado 

externo.  

  De um lado temos a proposta de Martins que caracterizou Minas como 

uma economia diversificada, dinâmica e em expansão. A produção de 

subsistência, voltada para mercados locais e vicinais estava disseminada por 

todo território e era a forma econômica predominante. O setor exportador de 

Minas era pouco expressivo, ocupava pequena parcela da população e 

dificilmente poderia responder pela importação maciça de cativos que ele 

estimou ter ocorrido ao longo do século XIX.  O trabalho escravo era a forma 

preponderante, e a recomposição ou ampliação dos plantéis mineiros dependia 

fundamentalmente do tráfico negreiro. 
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  De outro lado, temos a proposição de Slenes que caracterizou Minas 

como uma economia com vínculos externos importantes, dotada de um setor 

exportador bastante expressivo que gerava efeitos "multiplicadores" sobre os 

demais setores. Seguindo Martins este autor também descreve a economia 

oitocentista mineira como dinâmica, mas vincula este dinamismo as relações da 

província com o mercado externo.  

  A tese da diversificação e do dinamismo da economia mineira é o 
principal ponto que o presente estudo reafirma. As evidências deste 

dinamismo são múltiplas. A presença de alargada e complexa base produtiva 

reflete uma economia que está em estágio avançado de reestruturação, a 

mineração há muito perdeu sua posição de atividade nuclear e o resultado não 

é o tão decantado fenômeno da "decadência" que se manifesta através da 

desorganização produtiva, fuga de população e o retrocesso para uma 

economia de subsistência. A dinamicidade manifesta-se também no 

crescimento populacional, na grande presença de escravos, na pujança das 

atividades mercantis e nos expressivos vínculos com mercados externos. 

  A tese de que a economia de subsistência mercantilizada não era a 

forma predominante em Minas, ainda que bastante disseminada e ocupando 

parcela significativa da população também vai ser reafirmada. O setor 

exportador mineiro não pareceu inexpressivo ou pouco importante, ao contrário, 

ocupava a maior parte da população e constituia-se no centro dinâmico da 

economia. O trabalho aponta também para um expressivo setor exportador, 

muito mais complexo com uma pauta de produtos bem mais diversificada e 

aponta as repercussões deste setor sobre os demais. 

  O trabalho escravo não era a forma predominante em todas as 
regiões e a instituição da escravidão apresentava base social bastante 

diferenciada segundo as regiões. A importância do sistema escravista para 

organização econômica das regiões também variava muito de uma região a 

outra e as formas de recomposição/ampliação dos plantéis escravos eram 

múltiplas. 

  Ainda há muito a ser pesquisado para consolidar as proposições 

apresentadas por este trabalho. Felizmente as fontes estão a sugerir uma série 

de detalhamentos, muitos dos quais mencionados ao longo da análise, que nos 

permitirão um nível de detalhamneto muito maior.  
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  O aprofundamento na documentação de 1831/32 abre inúmeras 

perspectivas. O  exaustivo cruzamento das variáveis permitirá o conhecimento 

de novos aspectos demográficos e uma melhor qualificação dos resultados 

mais gerais já alcançados. A superposição das listas nominativas a outras 

fontes poderá ampliar e sofisticar sua capacidade elucidativa. 

  O aprofundamento nos relatos de viagem poderá ser realizado pela  

incorporação de novos relatos visando suprir insuficiências temporais e 

espaciais e, sobretudo, consolidar o quadro aqui revelado. Buscar informações 

complementares em outras fontes certamente contribuirá para superar os 

limites naturais da documentação. 

  E finalizamos expressando nossa expectativa de que este trabalho 

tenha contribuido para esclarecer alguns dos pontos controversos da história 

provincial, e venha estimular a continuidade de pesquisas nesta linha de 

interpretação, que parece ser uma das mais promissoras para se entender o 

século XIX mineiro. 
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ANEXO  1  

 
 
  

 RELAÇÃO NOMINAL DOS DISTRITOS DE PAZ  POR REGIÕES  
 
 
 
 

REGIÃO - ARAXÁ 
 

CÓDIGO 
LISTA 
31/32 

FONTES POP 

CARMO - Destricto do Carmo, Termo do Julgado do 
Araxá, Comarca da Villa de Piracatu do Principe 

0901 123* 560 

PATROCÍNIO - Distrito do Patrocínio, Termo do Julgado 
do Araxá, da Comarca do Paracatu do Principe 

0903 123* 1651 

SANTANA DA BARRA DO RIO DO ESPIRITO - Distrito 
da Capella de Santa Anna da Barra do Rio do Espírito 
Santo, Termo da Villa do Paracatu 

0904 123* 2444 

COROMANDEL -  Destricto de Santa Anna do Pouso 
Alegre do Coromandel, Termo do Julgado de Sam 
Domingos do Araxá, Comarca da Villa de Paracatu, da 
Província de Minas Gerais  

0905 123* 1953 

ARAXÁ - Destricto Parochial de São Domingos do Araxá 0906 123 2811 
SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - Destrito da Capella 
de São Francisco das Chagas do Julgado de São 
Domingos do Araxá 

0907 13 2069 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA  - Destrito da Capella de 
São Pedro de Alcantara, Termo do Araxá, Comarca de 
Paracatu 

0908 13 1463 

DESEMBOQUE - Destrito do Santíssimo Sacramento, 
Freguesia do Desemboque, Comarca da Villa do 
Paracatu do Principe 

0909 13 1762 

BAGAGEM 09 4 0 
CONCEIÇÃO 09 3 0 
PATOS 09 4 0 
SANTANA DA BARRA DO RIO DAS VELHAS 09 3 0 
SANTÍSSIMO SACRAMENTO 09 3 0 
SERRA DA CANASTRA (SÃO JOÃO BASTISTA DA 
SERRA DA CANASTRA) 

09 3 0 

TOTAL  -  14713 
 
 
CÓDIGO DOS MUNICÍPIOS DE ORIGEM: 
01 - BAEPENDI; 02 -BARBACENA; 03 -CAETÉ: 04 - CAMPANHA; 05 - JACUÍ; 06 - MARIANA; 07 - MINAS NOVAS; 08 - 
OURO PRETO; 09 - PARACATU; 10 - PITANGUI; 11 - QUELUZ; 12 - SABARÁ; 13 - SÃO JOÃO DEL REI; 14 - SÃO JOSÉ 
DEL REI; 15 - VILA DO PRÍNCIPE; 16 - TAMANDUÁ.  
LEGENDA  DA COLUNA FONTES (ORIGEM DAS LOCALIDADES):  1 - Listas Nominativas; 2 - FEU; 3 - 
MARTINS 
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 REGIAO - DIAMANTINA 
 

CÓDIGO 
LISTA 
31/32 

FONTES POP 

SANTO ANTÔNIO DO TEJUCO - Distrito da Parochia 
do Sancto Antonio do Tejuco, Villa Diamantina do Serro 

1504 123 12455 

SÃO GONÇALO DO MILHO VERDE - Destrito das 
Capelas de São Gonçalo e Milho Verde, Termo da Vila 
do Príncipe 

1509 123 1437 

MILHO VERDE - Destrito das Capelas de S!ao Gonçalo 
e Milho Verde, Termo da Vila do Príncipe 

1509 123 0 

GOUVEIA - Destricto da Capela de Santo Antônio do 
Arrayal da Gouveya, Filial da Parochia de Santo 
Antônio do Arrayal de Tejuco, Termo da Villa do 
Principe, Comarca do Serro Frio, Bispado de Mariana 

1510 123 2024 

ANDREQUICÉ - Curato de Nossa Senhora das Mercês 
do Andrequicé, Filial de Santo Antônio do Tejuco, 
Comarca da Vila do Principe 

1511 123 807 

CORIMATAÍ - Desticto da Capela do Arrayal de 
Corimatahi, Termo da Villa do Principe 

1515 123 2812 

VILA E MATRIZ DA VILLA DO PRÍNCIPE (SERRO) 15 
(4502-38) 

2 2241 

ABADIA 15 3 0 
INHAHY, ARRAIAL DO 15 23 0 
ITAMBÉ, ARRAIAL DO 15 2 0 
MEDANHA 15 3 0 
SÃO GONÇALO DO RIO PRETO, ARRAIAL E MATRIZ 
DE 

15 2 0 

TOTAL - - 21776 
 

REGIÃO -  INTERMEDIÁRIA DE PITANGUI 
TAMANDUÁ 

   

NOSSA SENHORA DA ABADIA - Destrito e Curato de 
Nossa Senhora da Abbadia, Termo da Villa de Pitangui 

1001 13 1828 

SÃO GONÇALO DO PARÁ - Destrito da Capella de 
São Gonçalo do Para, Termo da Villa de Pitangui 

1002 123 1500 

SANTANA DO RIO DE SÃO JOÃO ACIMA (ATUAL 
ITAÚNA) - Capela de Santa Anna de São João Asima, 
Termo da Villa de Pitangui 
 

1004 12 2758 

PIEDADE DO BAGRE - Distrito do Curato de Nossa 
Senhora da Piedade da Capella do Bagre 

1215 13 1896 

LAGOA DOURADA - Destrito da Lagoa Doirada, Termo 
da Villa de São José 

1401 123 2160 

SANTA RITA DO RIO ABAIXO - Destricto daCapella de 
Santa Rita do Rio Abaixo, da Freguesia de São João 
de El Rey, Termo da Villa de São José 

1402 123 1327 

PASSATEMPO - Destrito da Capella de Nossa 
Senhora da Glória do Passatempo, Termo da Villa de 
São José 

1403 123 1483 

SANTANA DO JACARÉ - Destrito de Santa Anna do 
Jacaré, Termo da Villa de’São José, Comarca do Rio 
das Mortes 

1404 13 615 
 
 

RESSACA 1405 13 680 
 

OLHOS D’ÁGUA - Destricto da Capela dos Olhos 
d’Ágoa, Termo da Villa de Sam Jose, Comarca do Rio 

1406 13 565 
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das Mortes 
CLÁUDIO - Curacto de Nossa Senhora Apparecida do 
Cláudio, Termo da Villa de Sam José 

1407 123 2777 

CARMO DA MATA - Curato de Nossa Senhora do 
Carmo da Matta 

1408 13 595 

CANA VERDE - Destricto da Cana Verde, Termo da 
Villa de São José, Comarca do Rio das Mortes 

1409 13 1160 

LAGE - Destrito da Capella da Lage, Termo da Villa de 
São José, Comarca do Rio das Mortes 

1410 123 1243 

PRADOS - Districto da Parochia de Nossa Senhora da 
Conceição de Prados, Termo da Villa de São José 

1411 123 2532 

PERDÕES - Destricto do Senhor Bom Juzus dos 
Perdões, Termo da Villa d’São José do Rio das Mortes 

1412 13 2051 

CARMO DO JAPÃO - Distrito de Senhora do Carmo do 
Japão, Termo de São José 

1413 123 1879 

VILA DE SÃO JOSÉ - Distrito da Parochia da Villa de 
São José, da Comarca do Rio das Mortes  

1414 123 3057 

DESTERRO (ATUAL DESTERRO DE ENTRE RIOS)  - 
Destrito da Capella de Nossa Senhora do Desterro, Do 
Termo da Villa de São José 

1415 123 540 

BOM SUCESSO - Distrito da Parochia do Bom 
Sucesso, Termo da Villa de São José 

1416 13 3070 

SANTO ANTONIO DO AMPARO - Destrito da Capella 
de Santo Antônio do Amparo, Termo da Villa de São 
José, Freguesia de Bom Sucesso 

1417 13 1925 

PADRE GASPAR - Destricto da Capela do Padre 
Gaspar, que pertence a Freguesia e ao Termo da Villa 
de São José 

1418 13 717 

OLIVEIRA - Distrito de Nossa Senhora da Oliveira, 
Termo da Villa de São José e Comarca do Rio das 
Mortes 

1419 123 2743 

SÃO TIAGO - Distrito da Capella de Sam Thiago, 
Termo da Villa de Sam José 

1420 123 1154 

SÃO JOÃO BATISTA - Curato de São João Baptista, 
Termo da Villa de Sam José 

1421 123 784 

BOM JESUS DA PEDRA DO INDAIA - Distrito do 
Senhor Bom Jesus da Pedra do Andaya, Termo da 
Villa de São Bento do Tamandua, Comarca do Rio das 
Mortes 

1601 13 1089 

NOSSA SENHORA DE CANDEIAS - Distrito da 
Capella de Nossa Senhora de Candeas, Freguesia do 
Senhor Bom Jesus de Campo Bello, Termo da Villa de 
São Bento do Tamanduá 

1602 123 1275 

SANTO ANTÔNIO DO MONTE - Destrito de Santo 
Antônio do Monte 

1604 123 3150 

SÃO VICENTE FERRER DE FORMIGA - Destrito da 
Capella de São Vicente Ferrer da Formiga 

1605 123 6026 

NOSSA SENHORA DO DESTERRO (ATUAL 
MARILÂNDIA) - Destrito  de Nossa Senhora do Deterro 
da Villa de Sam Bento Tamanduá  

1606 13 2221 

BOM DESPACHO, ARRAIAL DO 10 23 0 
CONCEIÇÃO 10 3 0 
IMPANTURRADO, ARRAIAL DO 10 2 0 

 
ONÇA, ARRAIAL DO 10 23 0 
PATAFUFO (ATUAL PARÁ DE MINAS), ARRAIAL DO 10 23 0 
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SANTO ANTÔNIO 10 3 0 
SÃO JOANICO, ARRAIAL DE  10 23 0 
SAÚDE, ARRAIAL 10 23 0 
VILLA E MATRIZ DE PITANGUY 10 23 0 
POMPÉO, ARRAIAL DO 12 2 0 
BICHINHO ( VITORINO VELOSO), ARRAIAL DO 14 2 0 
CAMPO BELO, ARRAIAL E MATRIZ DO 16 23 0 
CHRYSTAES, ARRAIAL DOS 16 23 0 
SÃO FRANCISCO DE PAULA, ARRAIAL DE 16 23 0 
VILLA E MATRIZ DE TAMANDUÁ (ITAPECERICA) 16 23 0 
CARMO DO PARÁ 10 3 956 
TOTAL  - - 54800 

 
REGIÃO     MATA 

   

ESPÍRITO SANTO - Destrito do Curato do Espírito 
Santo, Termo de Barbacena, Comarca do Rio das 
Mortes, Província de Minas Gerais 

0202 13 1292 

BORDA DO CAMPO E TORRES - Curato de Nossa 
Senhora da Piedade da Borda do Campo e Torres, 
Freguezia e Termo de Barbacena 

0203 13 774 

SANTO ANTÔNIO DE JUIZ DE FORA - Destricto de 
Santo Antônio do Juiz de Fora, Termo da Nobre e 
muito leal Villa de Barbacena 

0206 13 1422 

SÃO FRANCISCO DE PAULA - Distrito da Capella de 
São Francisco de Paula, Freguesia de Nossa Senhora 
da Glória de Simão Pereira, Termo da nobre e mui leal 
Villa de Barbacena 

0207 13 1926 

SÃO JOSÉ DA PARAÍBA - Curato de São José da 
Parahiba, Termo da nobre e muito leal Villa da 
Barbacena 

0208 13 1356 

SÃO MIGUEL E ALMA DE CORRENTES - (JOÃO 
GOMES) Destrito de São Miguel e Almas de João 
Gomes, Freguesia do Engenho do Matto, Termo da 
muito nobre e leal Villa de Barbacena, Comarca do Rio 
das Mortes 

0209 13 965 

MERCÊS DO CAGADO - (MAR DE ESPANHA) 
Destrito da Capella Nova da Senhora das Mercês do 
Kagado, Termo da Villa de Barbacena 

0210 13 1186 

SANTA RITA DA MEIA PATACA (ATUAL 
CATAGUASES) - Destrito da Capella de Santa Rita da 
Meia Pataca, Termo da Cidade de Mariana 

0605 13 753 

SÃO JOSÉ DO PARAOPEBA - Destrito da Capella de 
São José do Paraupeba da Pomba, Termo de Mariana 

0610 13 1138 

SÃO MANOEL DO POMBA (RIO POMBA) - Distrito da 
Parochia de São Manoel do Pomba, Termo da Cidade 
de Mariana 

0611 123 1305 

MERCÊS DO POMBA - Deistricto da Capella da Nossa 
Senhora das Merces da Pomba, Termo da Cidade de 
Mariana 

0615 123 1860 

SANTANA DO DESERTO - Destrito de Santa Anna do 
Deserto, Termo da leal Cidade de Mariana (PROX. A 
MATIAS BARBOSA) 

0627 13 1942 

DORES DO POMBA - Distrito da Capella de Nossa 
Senhora das Dores do Pomba 

0629 123 782 

BICAS 02 3 0 
BOM RETIRO E LIVRAMENTO 02 3 0 
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CHAPÉU D’UVAS (MATRIZ DO ENGENHO DO 
MATO) 

02 23 0 

FORMOSO, ARRAIAL DO 02 2 0 
PIAU 02 3 0 
RIO DO PEIXE, ARRAIAL DAS DORES DO 02 23 0 
RIO PRETO, ARRAIAL E CURATO DO 02 23 0 
ARRAIAL DE SÃO DOMINGOS DA BOCAINA 02  0 
ROSÁRIO 02 3 0 
SIMÃO PEREIRA, ARRAIAL DE 02 23 0 
SÃO MIGUEL E ALMAS DOS ARREPIADOS 06 3 0 
CONCEIÇÃO DO RIO NOVO 06 23 0 
PRESÍDIO 06 3 0 
SÃO JANUÁRIO DE UBÁ (UBÁ) 06 23 0 
SÃO JOÃO NEPONUCENO 06 3 0 
SÃO SEBASTIÃO DO FEIJÃO CRU (ATUAL 
LEOPOLDINA) 

06 3 0 

SENHOR DO BONFIM 06 3 0 
MURIAÉ 06  0 
CARANGOLA 06  0 
TOTAL - - 16701 

 
REGIÃO   MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS 

   

MATOSINHOS - Destrito da Parochia de Mattosinhos 
do Termo da Fidellíssima Villa do Sabará 

1204 123 2705 

ALAGOA SANTAS - Destrito da Parochia de Nossa 
Senhora da Saúde da Alagoa Santa, Termo da 
Fidelíssima Villa do Sabará 

1207 123 1825 

SANTANA DE TRAÍRAS - Distrito da Capella de Santa 
Anna das Traíras, Termo da Fidelíssima Villa do 
Sabará, Julgado do Corvello 

1208 123 3589 

MORRO DA GARÇA - Destrito do Morro da Garça, 
Comarca da Fidellissima Villa do Sabará 

1216 1 1283 

TAQUARASSU DE CIMA - Destrito e Capella Curada 
do Santissimo Sacramento  de Taquarassu de Sima, 
Termo da Fidelissima Villa de Nossa Senhora da 
Conceiçam do Sabará 

1217 13 2087 

LIVRAMENTO - Destrito da Capella do Livramento, 
Comarca da Fidelissima Villa do Sabará (NOSSA 
SENHORA O LIVRAMENTO DO PAPAGAIO - PROX. 
A CURVELO) 

1219 1 1360 

SANTA LUZIA - Distrito da Parochia de Santa Luzia, 
Termo da Fidelissima Villa do Sabará 

1220 13 4230 

NOSSA SENHORA DA SOLIDADE DO PILAR - Distrito 
da Capella de Nossa Senhora da Solidade do Pilar, 
Filial da Matris de Santo Antônio do Corvello, Termo de 
Sabará 

1222 13 670 

FIDALGO - (QUINTA) Distrito da Capella do Fidalgo, 
Termo da Villa do Sabará 

1223 123 1417 

CURVELLO, ARRAIAL DE 12 23 0 
MONTEIROS 12 3 0 
PAPAGAIO (Atual Tomás Gonzaga) 12 3 0 
RIBEIRÃO DO RAPOSO (ATUAL JABOTICATUBAS) 12 3 0 
SETE LAGOAS, ARRAIAL DE 12 23 0 
TABOLEIRO GRANDE, ARRAIAL DE 12 23 0 
TRINDADE 12 3 0 
PISSARÃO 15 3  
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TOTAL - - 19166 
 

REGIÃO     MINAS NOVAS 
   

ITACAMBIRA, BREJO DAS ALMAS, CABECEIRAS DO 
RIO VERDE, OLHOS D’ÁGUA - Distritos de Itacambira, 
Bejo das Almas, Cabisseira do Rio Verde, Olhos de 
Agoa 

0701 123 3467 

SANTO ANTÔNIO DE SALINAS - Distrito da capela de 
Santo Antônio das Salinas, Termo da Villa de Minas 
Novas 

0702 13 3099 

SANTO ANTÔNIO DO GRÃO MOGOL - Distrito da  
Capella de Santo Antônio da Serra do Grão Mogór, 
Termo da Villa de Minas Novas 

0703 13 2269 

AGUA SUJA, ARRAIAL E MATRIZ DE 07 23 0 
ARRASSUAHY (CALHAU), ARRAIAL DO 07 2 0 
BARREIRAS 07 3 0 
CAPELINHA 07 3 0 
CHAPADA, ARRAIAL E MATRIZ DA 07 23 0 
PIEDADE, ARRAIAL DE 07 23 0 
RIO PARDO, ARRAIAL E MATRIZ DE 07 23 0 
RIO PRETO 07 3 0 
SANTO ANTONIO DA BARRA DO ITINGA 07 3 0 
SANTO ANTÔNIO DO GORUTUBA, ARRAIAL DE 07 23 0 
SÃO DOMINGOS, ARRAIAL E MATRIZ DE 07 23 0 
SÃO JOÃO BAPTISTA 07 3 0 
SÃO JOSÉ DO GORUTUBA, ARRAIAL E MATRIZ DE 07 23 0 
SÃO MIGUEL, ARRAIAL E MATRIZ DE 07 23 0 
SENHORA PENHA, ARRAIAL DA 07 23 0 
SUCURIÚ 07 3 0 
TREMEDAL 15 3 0 
TOTAL - - 12981 

 
REGIÃO    MINERADORA CENTRAL LESTE 

   

ANTÔNIO DIAS - Distrito de Antônio Dias Abaixo, 
Termo da Villa de Caethe 

0301 123 1630 

SANTA ANA DOS FERROS - Destricto da Capella de 
Santa Anna dos Ferros, aquém do Rio Santo Antônio, 
Termo da Villa de Caethé 

0305 13 2291 

SÃO DOMINGOS DO PRATA - Destrito da Capella de 
San Domingos da Prata, Parochia de Sam Miguel, 
Termo da Villa Nova da Rainha de Cethé, Comarca de 
Sabará ou Destrito da Capella de Sam Domingos da 
Prata, Freguesia de Sam Miguel, Termo da Villa de 
Caethé 

0307 123 2160 

SANTA RITA DO TURVO - Destricto da Capella de 
Santa Rita do Turvo da Freguezia da Pomba, Termo da 
Cidade de Mariana 

0606 12 1831 

SÃO DOMINGOS - Destrito da Capella de São 
Domingos, Freguesia do Somidor, Termo da Cidade de 
Mariana 
 
 

0608 13 1309 

SÃO JOSÉ DO BARROSO - Destricto de São José do 
Barrozo da Freguesia da Pomba do Termo da Cidade 
de Mariana 

0609 123 1756 

CORRENTES - São Sebastião das Correntes 1505 13 2128 
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NOSSA SENHORA DO PORTO (DE GUANHÃES) - 
Destricto de Nossa Senhora do Porto, Dores, São 
Miguel e Almas, Felial da Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição de Matto Dentro, Termo da Villa 
do Principe, Comarca do Serro Frio 

1514 123 2854 

SANTO ANTÔNIO DO PESSANHA (RIO DOCE) - 
Distrito da Parochia de Santo Antônio do Pessanha, 
Termo da Vila do Principe, Comarca do Serro Frio 

1516 123 1789 

JOANÉSIA 03 3 0 
SANTA MARIA 03 3 0 
SANTANA DO ALFIÉ, ARRAIAL DE 03 23 0 
SÃO JOSÉ DA ALAGOA 03 23 0 
ABRE CAMPO, ARRAIAL  06 2 0 
FREGUESIA DE PONTE NOVA 06 23 0 
VARGEM LINDA 06 3 0 
DISTRICTO DE MOMBAÇA 06 2 0 
RIO VERMELHO, ARRAIAL E MATRIZ DO 15 2 0 
DORES 15 123 0 
SÃO MIGUEL E ALMAS 15 123 0 
SENHORA MÃE DOS HOMENS DO TURVO 15 3 0 
TOTAL - - 17748 

 
REGIÃO  MINERADORA CENTRAL OESTE  

   

COCAES - Districto da Capella de Cocais, Termo de 
Caethe 

0302 123 3004 

ITAMBÉ - Capella da Itambé, Termo da Villa Nova da 
Rainha de Caeté, Comarca de Sabará 

0303 123 2262 

NOSSA SENHORA DO SOCORRO - Destrito da 
Capella de Nossa Senhora do Socorro, Freguesia de 
São João Batista do Morro Grande, Termo da Villa 
Nova da Rainha do Caethe 

0304 123 1133 

SANTA BÁRBARA - Destrito da Parochia de Santa 
Bárbara do Termo da Villa Nova da Rainha de Cethé 

0306 123 1514 

SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - Destrito de São 
Gonçalo do Rio Abaixo, felial da Freguezia de Santa 
Bárbara, Termo de Caethé, Comarca de Sabará 

0308 123 2834 

PENHA DE FRANÇA - Distrito da Senhora da Penha 
de França da Freguesia da Senhora do Bão Sucesso 
da Vila Nova da Rainha de Caethe 

0309 123 1021 

BRUMADO - Capela do Brumado Filial da Matris de 
Santa Barbara, Termo da Villa do Caethe, Comarca de 
Sabara 

0310 123 1012 

SÃO GONÇALO DO RIO ACIMA - Destrito de Sam 
Gonçallo do Rio Acima, Termo da Villa de Caeté 

0311 123 381 

ITABIRA DO MATO DENTRO - Destrito da Parochia de 
Nossa Senhora do Rosário da Itabira de Mato Dentro, 
Termo da Villa de Caeté, Comarca de Sabará 

0312 123 7965 

VILA DE CAETÉ - Destrito da Parochia da Villa do 
Caethé 

0313 123 2855 

MORRO VERMELHO - Applicação de Nossa Senhora 
de Nazareth do Morro Vermelho ou Destrito da Capella 
do Morro Vermelho, Termo da Villa de Caethe 

0314 123 852 

CONCEIÇÃO DO RIO ACIMA -  03151 1 430 
CONCEIÇÃO DO TURVO - Destrito da Capela de 0601 123 995 

                                                             
1 A Lista Nominativa desta localidade ainda se encontra em fase de cópia e digitação. 
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Conçeição de Turvo, Freguesia do Pomba, Termo da 
Cidade 
MARIANA - Destrito de Pás da Parochia de Mariana, 
Destrito Parochial da Sé de Mariana 

0602 12 2972 

DESTERRO DO MELLO - Destrito de Nossa Senhora 
do Desterro do Mello, Fregeusia de Guarapiranga, 
Termo de Mariana 

0603 123 757 

PINHEIRO - Capella do Pinheiro do Sumidouro,Termo 
da leal cidade de Mariana 
 

0604 13 1113 

SANTO ANTONIO DO BACALHAU 0607 13 440 
NOSSA SENHORA DAS NEVES DA BOA VISTA - 
Destricto da Capella de Nossa Senhora das Neves da 
Boa Vista, Filial da Igreja Matris de São Caetano 

0612 13 1005 

BENTO RODRIGUES - Destrito de Paz de Bento 
Rodrigues 

0613 13 454 

SANTO ANTÔNIO DO CALAMBAO - Destrito da 
Capella de Santo Antônio de Calambao, Freguesia de 
Guarapiranga, Termo da lial Cidade de Mariana 

0614 123 1407 

TAPERA (ATUAL PORTO FIRME) - Destricto da 
Capela da Tapera, Freguesia de Guarapiranga, Termo 
da leal Cidade de Mariana  

0617 13 1267 

SÃO JOSÉ DO CRATO (CRASTO)  - Destrito da 
Capella de São José do Crato, Filial da Matris de São 
José da Barra Longa, Termo da Cidade de Mariana  

0618 13 369 

PASSAGEM - Destrito da Passagem, Capela de Nossa 
Senhora da Glória, Filial da Sé 

0619 123 918 

GUARAPIRANGA (ATUAL PIRANGA) - Destrito da 
Parochia do Araial de Guarapiranga, Termo da lial 
Cidade de Mariana 

0620 123 2006 

MONJA LEGOAS (POVOADO DE PIRANGA) - Distrito 
da Capela de Nossa Senhora da Concieção do 
Manjalegoas, Filial da Freguesia de Guarapiranga 

0621 123 360 

SÃO GONÇALO DE UBÁ (ACAIACA) - Destrito da 
Capella de São Gonçalo do Ubá, Freguesia do 
Forquim, Termo de Mariana 

0622 123 912 

CONCEIÇÃO DA VÁRZEA - Capela de Nossa Senhora 
da Conceição da Várzea, Freguesia da Catedral de 
Mariana, Termo da mesma cidade (PROX. A 
MARIANA) 

0623 13 494 

MESTRE DE CAMPOS - Destricto da Capella do 
Mestre de Campos, Termo da Cidade de Mariana 

0624 123 536 

FORQUIM - Destricto da Parochia do Forquim 0625 123 1516 
NOSSA SENHORA DE OLIVEIRA - Destricto da 
Capella de Nossa Senhora da Oliveira, da Freguezia da 
Piranga, 

0626 13 839 

SÃO SEBASTIÃO (ATUAL BANDEIRANTES) - 
Destricto e Freguesia de São Sebastião, do Termo da 
Cidade de Mariana, Comarca do Ouro Preto, desta 
Província de Minas Gerais 

0628 123 602 

SÃO GONÇALO (ATUAL ACAIACA) - Destrito de São 
Gonçalo da Freguesia deSão José da Barra Longa, 
Termo da Cidade de Marianna 

0630 13 948 

NOSSA SENHORA DA SAÚDE - Destrito de Nossa 
Senhora da Saúde 

0631 13 1097 

BARRA LONGA - Destrito da Matris de São José da 0632 12 263 
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Barra Longa 
SUMIDOURO (ATUAL PADRE VIEGAS)  - Destrito da 
Parochia do Sumidouro, Termo da Cidade de Marianna 

0633 123 506 

REMÉDIOS - Destrito do  Remédios da Parochia de 
Barbacena, Termo da Cidade de Mariana 

0634 1 1337 

CAMARGOS - Destrito da Parochia de 
Camargos,Termo da Cidade de Marianna 

0635 123 352 

SÃO CAETANO - Destrito da Parochia de Sam 
Caetano do Termo da Cidade de Marianna 

0636 123 989 

BRAZ PIRES - Destricto da Capella de Braz Pires, 
Termo da Cidade de Marianna 

0637 123 842 

CATAS ALTAS - Destricto da Matriz de Nossa Senhora 
da Conceição das Catas Altas. 

0638 123 2089 

CACHOEIRA DO CAMPO - Distrito da Parochia da 
Cachoeira do Campo, Termo da Imperial Cidade do 
Ouro Preto 

0801 123 1476 

CONGONHAS DO CAMPO - Distrito da Matriz de 
Congonhas do Campo, Termo da Cidade de Ouro 
Preto 

0802 123 1333 

NOSSA SENHORA DA BOA MORTE (ATUAL MOEDA) 
- Distrito da Capella de Nossa Senhora da Boa Morte, 
Filial de Congonhas do Campo, Termo de Ouro Preto 

0803 123 1132 

ITABIRA DO CAMPO - Parochia de Nossa Senhora da 
Boa Viagem da Itabira do Campo 

0804 123 1155 

SANTA QUITÉRIA DA BOA VISTA - Distrito  da 
Capella de Santa Quitéria da Boa Vista, Felial da 
Paroquia de Ouro Preto, Termo da Imp erial Cidade 
(SUPRIMIDO EM 1836) 

0805 13 964 

DORES DA CONQUISTA - Destrito da Capella de 
Noça Senhora das Dores da Conquista, Freguesia de 
Congonhas do Campo, Termo da Real Villa, de Queluz 
(PRÓX.  A CONGONHAS DOCAMPO) 

1106 123 1375 

VILA DE QUELUZ - Distrito da Parochia da Villa de 
Queluz 

1107 123 1633 

RIO DO PEIXE - Destrito da Parochia ou Capella do 
Rio do Peixe,  Termo da Rial Villa de Quiluz da 
Comarca da Imperial Cidade do Ouro Preto 

1108 123 1362 

SANTA ANA - Capela da Senhora de Santana (PROX. 
A QUELUZ)  

1109 123 966 

MORRO DO CHAPÉU - Destrito da Capella de Santa 
Ana do Morro do Chapeo da Freguesia da Real Vila de 
Quelus 

1110 123 1026 

SÃO CAETANO DAS PARAOPEBAS - Distrito de São 
Caetano das Paraopeba, do Termo da Real Villa de 
Queluz 

1111 123 1053 

SUASSUÍ - Destrito de Suassui,Filial da Matris de 
Congonhas do Campo, Termo da Villa de Quelus 

1112 123 1737 

SANTO AMARO - Destrito da Capella de Santo Amaro 
da Freguesia e Termo da Villa de Queluz 

1113 123 1013 

REDONDO - Destrito da Capela do Redondo, Termo 
da Real Vila de Quelus 
 

1114 12 1077 

LAMIN - Distrito da Capella do Divino Espírito Santo do 
Lamin, Freguesia de Santo Antônio da Itaverava, 
Termo da Real Villa de Queluz 

1115 123 1723 

SÃO GONÇALO DA PONTE - Destrito de São Gonçalo 1116 12 530 
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da Ponte  
SENHOR DO BONFIM - Distrito da Capela do Senhor 
do Bonfim do Termo da Real Vila de Queluz 

1117 123 1727 

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA NORUEGA - 
Destrito da Capella Curada de Nossa Senhora da 
Conceiçam da Noroega, da Freguesia de Santo 
Antônio da Itaverava e Termo da Real Villa de Queluz 
(PROX. A ITAVERAVA) 

1118 12 994 

BETIM (CAPELA NOVA) - Destrito da Capella Nova do 
Betim, da Freguesia do Curral de El Rei, do Termo da 
Fidelissima Vila do Sabará 

1201 123 2327 

CONGONHAS - Destrito da Paroquia de Congonhas, 
Termo da Fidelissima Villa de Sabará, Comarca do Rio 
das Velhas  

1202 123 865 

CONTAGEM DAS ABOBORAS - Destrito da Capella da 
Contagem das Aboboras, termo da Villa de Sabará 

1203 123 2164 

RIO DAS PEDRAS - Destrito ou Parochia de Nossa 
Senhora da Conceição do Rio das Pedras do Termo da 
Comarca e Villa do Sabará 

1205 123 957 

NOSSA SENHORA DA LAPA - Destrito da Aplicação 
da Capella da Senhora da Lappa, Freguesia de Nossa 
Senhora da Conceição do Sabará 

1206 123 1311 

SANTA RITA - Distrito de Sancta Ritta da Fidellissima 
Villa do Sabará 

1209 123 410 

MATEUS LEME - Destrito e Aplicação de Santo 
Antonio do Morro de Mateos Leme da Comarca do Rio 
das Velhas  

1210 123 3121 

SANTO ANTÔNIO DA MOURARIA - Destrito de Santo 
Antônio da Mouraria do Arrayal Velho da Freguesia de 
Nossa Senhora da Conceição dos Rapozos 

1211 1 620 

SANTO ANTÔNIO DO RIO ACIMA - Districto da 
Parochia de Santo Antônio do Rio Acima, Termo da 
Fidelissima Villa de Sabará 

1212 1 540 

SANTISSIMO CORAÇÃO DE JESUS - Districto e 
Aplicação do Arrayal do Santissimo Coração de Jesus, 
e Capella, Termo, do Julgado da Barra do Rio das 
Velhas 

1213 1 2691 

SÃO SEBASTIÃO DE MACACOS - Destrito do Curato 
de São Sebastiam de Macacos, Freguesia de 
Congonhas da Fideliçima Villa do Sabara 

1214 1 190 

NOSSA SENHORA DA PIEDADE DO PARAOPEBA - 
Destricto da Capella de Nossa Senhora da Piedade da 
Paraopeba, Termo da Fidelicima Villa do Sabará 

1218 1 1091 

JESUS, MARIA E JOSE DO ARANHA - Destrito da 
Capella de Jesus, Maria e Jose do Aranha 

1221 123 771 

SANTA LUZIA DO RIO MANSO - Destrito da Capella 
de Sancta Luzia do Rio Manso, Freguesia do Curral del 
Rey, Termo da Fidelissima Villa do Sabara 

1224 123 957 

BRUMADO DO PARAOPEBA - Curato de Nossa 
Senhora da Conceição do Brumado do Termo da 
Fidelissima Villa de Sabará 
 
 

1225 123 1031 

SÃO SEBASTIÃO DO ITATIAIA - Destricto de Sam 
Sebastiam do Itatiaiossu, Freguesia do Curral de El 
Rey, Comarca da Fidelissima Villa do Sabará 

1226 123 1103 

RIO DO PEIXE - Desticto da Capella do Rio do Peixe, 1503 123 2277 
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Termo da Villa do Principe 
SANTO ANTÔNIO DA TAPERA - Distrito e Capella do 
Arrayal de Santo Antonio da Tapera, Freguezia de 
Nossa Senhora da Conceição de Mato Dentro, Termo e 
comarca da Villa do Principe 

1507 13 741 

PARAÚNAS - Distrito da Capella de São Francisco do 
Arraial da Parahúna, Termo da Villa do Principe 

1508 123 914 

SANTO ANTÔNIO ABAIXO - Distrito da Capella de 
Sancto Antonio Abaixo, Termo da Villa do Principe 

1512 13 1850 

NOSSA SENHORA DOS CORREGOS - Distrito da 
Capella de Nossa Senhora da Aparecida de Corregos, 

1513 123 1114 

CARMO EM TANQUE ACIMA 03 3 0 
CUYABÁ, ARRAIAL DO 03 2 0 
FREGUEZIA DE SÃO MIGUEL2 03 2 0 
PACAS 03 3 0 
RIO DE SÃO FRANCISCO, ARRAIAL DO 03 23 0 
SÃO JOÃO DO MORRO GRANDE, ARRAIAL E 
MATRIZ DE 

03 23 0 

ANTÔNIO PEREIRA, ARRAIAL E MATRIZ DE 06 23 0 
BARRA DO BACALHAU 06 3 0 
BRUMADO, ARRAIAL E CURATO DO 06 2 0 
ESPERA 06 3 0 
INFICCIONADO, ARRAIAL E MATRIZ DE 06 23 0 
MORRO D’ÁGUA QUENTE, ARRAIAL E CURATO DO 06 2 0 
PAULO MOREIRA 06 3 0 
SALTO (SANTO ANTONIO DO SALTO) 06 2 0 
SÃO CAETANO DO CHOPOTÓ, ARRAIAL E CURATO 06 23 0 
SÃO JOSÉ DO CHOPOTÓ, ARRAIAL E CURATO 06 23 0 
CIDADE E MATRIZ DE OURO PRETO 08 23 0 
LAVRAS NOVAS, ARRAIAL E MATRIZ DE 08 2 0 
OURO BRANCO, ARRAIAL E MATRIZ DE 08 23 0 
PASSAGEM DE OURO PRETO, ARRAIAL DE DE 
OURO BRANCO)  

08 23 0 

CATAS ALTAS DA NORUEGA, ARRAIAL DE 11 2 0 
PIEDADE DAS GERAIS, ARRAIAL DE  11 23 0 
SANTA ANA DO PARAOPEBA, ARRAIAL  11 23 0 
SÃO GONÇALO DO CAMAPUAN, ARRAIAL DE 11 2 0 
BURITYS, ARRAIAL DE  12 2 0 
CURRAL d’EL REY, ARRAIAL E MATRIZ DE 12 23 0 
NEVES 12 3 0 
RAPOSOS 12 3 0 
ROÇA GRANDE, ARRAIAL DE 12 23 0 
ROÇAS NOVAS 12 3 0 
SANTA QUITÉRIA, ARRAIAL DE 12 23 0 
SANTO ANTÔNIO DA VENDA NOVA, ARRAIAL DE 12 2 0 
VILLA E MATRIZ DE SABARÁ 12 23 0 
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 15 23 0 
CONGONHAS, ARRAIAL DE 15 2 0 
MORRO DO PILAR, ARRAIAL E MATRIZ DO 15 23 0 
SÃO DOMINGOS, ARRAIAL DE 15 2 0 
TAPANHOACANGA, ARRAIAL DE 15 2 0 
TOTAL - - 117339 

    

                                                             
2 Trata-se do arraial e matriz de São Miguel 
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REGIÃO   PARACATU 
ALEGRES, ARRAIAL E MATRIZ DOS 09 23 0 
BREJO DA PASSAGEM 09 3 0 
BURITYS, ARRAIAL E MATRIZ DE 09 

(3102-38) 
123 1740 

SANTANA DA CATINGA 09 3 0 
SÃO SEBASTIÃO DAS LAGES 09 3 0 
VILLA E MATRIZ DO PARACATU 09 23 0 
MORRINHOS 0910 13 1195 
TOTAL - - 2935 

 
REGIÃO  SERTÃO  

   

BONFIM - Destrito da Capella do Baomfim,Termo da 
Villa do Principe 

1501 12 2707 

VILA DE FORMIGAS (MONTES CLAROS DE 
FORMIGAS) - Destrito da Capella da Villa de Formigas  

1502 123 3350 

CONTENDAS, ARRAIAL E MATRIZ DE 15 2 0 
CORAÇÃO DE JESUS, ARRAIAL DE  1213 1 1834 
TOTAL - - 7891 

 
REGIÃO   SERTÃO ALTO SÃO FRANCISCO 

   

SENHORA DAS DORES - Destrito da Parochia de 
Nossa Senhora das Dores do India do Termo da Villa 
de Pitangui 

1003 123 2025 

ATERRADO (LUZ DO ATERRADO) 16 3 0 
BAMBUÍ - 1603 123 3540 
PIUMHY, ARRAIAL E MATRIZ DO 16 23 0 
SÃO GONÇALO DA TABOCA (ATUAL PIRAPORA) 12 3 0 
ESPÍRITO SANTO DO INDAYÁ, ARRAIAL DO 10 23 0 
SENHORA LOURDES DA MORADA NOVA 10 3 0 
TIROS 10 3 0 
TOTAL 
 

- - 5565 

 
REGIÃO    SERTÃO RIO DOCE 

   

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DO CUIETÉ - 
Destricto da Parochia da Senhora da Conceição do 
Cuiete, Termo da Cidade de Mariana 

0616 123 267 

TOTAL - - 267 
 

REGIÃO   SUDESTE 
   

ALAGOAS - Distrito da Capela da Alagoa da Freguesia 
da Aiuruoca Termo da Vila de Santa Maria do Baependi 

0101 123 1426 

AIURUOCA - Destrito da Parochia da Aiuruoca Termo 
da Villa da Santa Maria de Baependi 

0102 123 1664 

ESPÍRITO SANTO - Destrito da Capella do Spirto 
Sancto da Freguezia de Pouso Alto, Termo da Villa de 
Sancta Maria de Baependy (PROX. A POUSO ALTO) 
 

0103 13 2295 

NOSSA SENHORA DO CARMO DO POUSO ALTO - 
Destrito da Capella de Nossa Senhora do Carmos de 
Pouzo Alto, Termo da Villa de Santa Maria de Baependi 

0104 123 3402 

SANTA ANA DO GOAPEARA - Destricto de Santa 
Anna da Goapeara da Freguesia da Aiuruoca, Termo 
da Villa de Baependi 

0105 13 973 

SÃO JOSÉ DO FAVACHO - Destrito da Capella de São 0106 13 1036 



 

 

178 

 

José do Favacho, Termo da Villa de Santa Maria de 
Baependy (PRÓXIMO A BAEPENDI)  
SÃO VICENTE - Destrito da Capella de São Vicente, 
Freguesia da Ayuruoca, Termo da Villa de Baependi 

0107 123 1367 

SERRANO - Destrito da Capela dos Serranos da 
Freguesia da Aiuruoca, Termo da Villa de Santa Maria 
de Baependy 

0108 123 2251 

TURVO - Curato do Turvo, Freguesia da Aiuruoca, 
Termo da Villa de Santa Maria do Baependi 

0109 123 4628 

VARADOURO - Destrito da Capella do Varadouro, 
Termo da Villa de Santa Maria do Baependi 

0110 13 629 

BARBACENA - Destrito da Parochia da Nobre e muito 
leal Villa de Barbacena 

0201 123 2743 

ALBERTO DIAS - Destrito da Capella do Ribeirão de 
Alberto Dias, do Termo e Freguesia da Villa de 
Barbacena 

0204 13 1025 

SANTA ANA DO BARROSO - Destrito da Capella de 
Santa Anna do Barrozo, Termo da Villa de Barbacena 

0205 13 617 

CARRANCAS - Destrito da Parochia da Conceição de 
Carrancas, Termo da Villa de São João de El Rey 

1301 123 1714 

ESPÍRITO SANTO - Destrito da Capella do Spirito 
Santo, Freguezia de Carrancas, 

1302 12 524 

NOSSA SENHORA DE NAZARETH - Destrito da 
Capella de Nossa Senhora de Nazareth, da Freguezia 
de Nossa Senhora da Conceição da Barra 

1306 13 1509 

PIEDADE DO RIO GRANDE - Distrito Aplicaçam de 
Nossa Senhora da Piedade do Rio Grande 

1307 13 1290 

SANTANA DO GARUMBEO 1309 13 720 
ONÇA - Curato de São Francisco de Assis da Onça, 
Termo da Villa de São João d’El Rey 

1310 13 899 

SÃO GONÇALO DO BRUMADO (ATUAL CABURU) - 
Distrito de São Gonçalo do Brumado, do Termo de São 
João d’El Rey 

1311 123 358 

SÃO MIGUEL DO CAJURU - Destrito ou Curato da 
Capella de São Miguel do Cajuru, Freguesia e termo da 
Villa de São João de El Rey 

1313 13 925 

CONCEIÇÃO DO PORTO - Distrito da Senhora da 
Conceição do Porto, Termo da Villa de São João d’El 
Rey 

1314 13 694 

BOM JARDIM - Districto da Capela do Senhor Bom 
Jesus de Matozinhos do Bom Jardim, Termo da Vila de 
São João dEl Rey 

1315 13 1105 

MADRE DE JESUS - Destricto da Madre d’Deus, 
Freguezia, e Termo da Villa de São João d’El Rey 

1316 13 344 

BOA VISTA, ARRAIAL DE  01 2 0 
BOCAINA 01 3 0 
CARMO 01 3 0 
CONCEIÇÃO DO RIO VERDE, ARRAIAL DA 01 23 0 
LIVRAMENTO 01 3 0 
SANTA ANNA DO CAPIVARY, ARRAIAL DE 01 23 0 
VILLA E MATRIZ DE BAEPEDY 01 23 0 
BERTIÓGA, ARRAIAL DE 02 23 0 
CURRAL, ARRAIAL DO3 02 23 0 
CONCEIÇÃO DE IBITIPÓCA, ARRAIAL E MATRIZ DA  02 23 0 

                                                             
3 Em  MARTINS, tal localidade apresenta o nome de Curral Novo. 
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ILHÉUS 02 3 0 
QUILOMBO, ARRAIAL DO 02 23 0 
SANTA RITA (DO IBITIPOCA) 02 3 0 
SÃO DOMINGOS 02 3 0 
LUMINÁRIAS 13 3 0 
SANTO ANTÔNIO DA PONTE NOVA 13 3 0 
SANTO ANTONIO DO RIO DAS MORTES 13 3 0 
SÃO GONÇALO DE IBITURUNA, ARRAIAL DE 13 23 0 
SÃO TOMÉ DAS LETRAS, ARRAIAL DE 13 23 0 
VILLA E MATRIZ DE SÃO JOÃO DEL REI 13 

(3903-38) 
23 0 

FREGUEZIA DA CONCEIÇÃO DA BARRA 13 23 0 
TOTAL - - 39788 

 
REGIÃO   SUL CENTRAL 

   

MUTUCA - Destricto da Capella do Espírito Santo da 
Mutuca, Termo da Villa da Campanha 

0401 13 2169 

ITAJUBÁ - Destricto da Matriz Nova de Itajubá do 
Termo da Villa da Campanha 

0402 123 5217 

LAMBARI - Destrito da Capella do Lambary, Termo da 
Villa da Campanha do Rio Verde 

0403 123 2077 

SANTA CATARINA - Destricto da Parochia de Santa 
Catharina, Termo da Villa da Campanha da Princeza 

0404 123 2542 

SANTA RITA - Capela de Santa Rita 0405 13 1808 
VILA DE CAMPANHA - Destrito da Parochia de Santo 
Antônio do Valle de Piedade da Villa da Campanha do 
Rio Verde 

0406 123 5500 

SÃO GONÇALO - Destricto da Parochia do São 
Gonçalo, Termo da Villa da Campanha 

0407 123 3580 

SÃO JOSE DO CAMPO DA FORMIGA - (SÃO JOSÉ 
DO PARAISO) Destrito da Capela de São José do 
Campo da Formiga, Freguesia de Pouso Alegre, Termo 
da Villa da Campanha da Princeza, Comarca do Rio 
das Mortes 

0408 13 2022 

SÃO SEBASTIÃO DA CAPITUBA - Destrito da Capella 
de São Sebastião da Capituba, do Termo da Villa da 
Campanha 

0409 13 1455 

SÃO SEBASTIÃO E SÃO ROQUE DO BOM RETIRO - 
Capela de Sam Sebastião e Sam Roque do Bom Retiro  

0410 13 574 

BOM JESUS DAS ANTAS (CAMPO MÍSTICO) - Termo 
da Villa da Campanha, neste curato do Senhor Bom 
Jesus das Antas 

0411 1 1605 

TRÊS CORAÇÕES - Destrito do Curato da Cappela 
dos Trez Coraçoens de Jesuz Maria José do Arraial do 
Rio Verde 
 
 

0412 
 

1 1842 

SANTANA DO SAPUCAÍ - Destrito da Parochia de 
Santa Anna doSapoccahy, Termo da Villa da 
Campanha, Província de Minas Gerais 

0413 123 4639 

NOSSA SENHORA DA SOLEDADE (SOLEDADE DE 
ITAJUBÁ) Destrito da Parochia de Nossa Senhora da 
Soledade da Freguesia de Itajubá do Termo da Villa da 
Campanha 

0414 13 1438 

ESPÍRITO SANTO DOS COQUEIROS - Curato do 
Espírito Santo dos Coqueiros  

1303 13 1488 
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ESPÍRITO SANTO DA VARGINHA - Destrito e Curato 
do Spirito Santo da Varginha, Freguezia d’Lavras, 
Termo e Comarca da Vila de São João d’El Rey 

1304 123 1857 

DORES DA BOA ESPERANÇA - Paroquia de Nossa 
Senhora das Dores da Boa Esperança 

1305 123 4060 

ROZÁRIO - Distrito da Capella do Rozário da 
Freguesia das Lavras do Termo da Vila de São João 
d’El Rey 

1308 13 683 

SÃO JOÃO NEPONUCENO - Destrito da Capella de 
São João Neponuceno, Freguesia de Santa Anna de 
Lavras, Termo da Villa de São João de El Rei, 
Comarca do Rio das Mortes 
 

1312 123 2607 

CALDAS, ARRAIAL E MATRIZ DE (RIO VERDE DE 
CALDAS) 

04 23 0 

CAMANDUACAIA (JAGUARI), ARRAIAL E MATRIZ DE 04 23 0 
CARMO DO CAMBUHY, ARRAIAL DO 04 23 0 
DOURADO 04 3 0 
MUNDO NOVO 04 3 0 
OURO FINO, ARRAIAL E MATRIZ DE 04 23 0 
POUSO ALEGRE, ARRAIAL E MATRIZ DE 04 23 0 
SÃO JOÃO DO DOURADINHO, ARRAIAL E MATRIZ 
DE 

04 2 0 

CAPIVARY (Termo de Pouzo Alegre) 04 3 0 
CARMO CAMPO GRANDE 13 3 0 
INGAÍ 13 3 0 
LAVRAS DO FUNIL, ARRAIAL E MATRIZ DE 13 23 0 
SÃO FRANCISCO AGUAPÉ 13 3 0 
TRÊS PONTAS DE LAVRAS, ARRAIAL DE 13 23 0 
TOTAL - - 47163 

 
REGIÃO   SUDOESTE 

   

CABO VERDE - Destrito das Parochia de Caboverde, 
Termo da Villa de São Carlos de Jacuhy  

0501 123 4585 

MACHADO - Destrito da Capella da Sacra Família do 
Machado do Termo da Villa de São Carlos do Jacuhy 

0502 1 923 

SANTA RITA DO RIO CLARO - Destrito do Corato de 
Santa Rita do Rio Claro, Termo da Villa de São Carlos 
de Jacuhy 

0503 12 1016 

SÃO CARLOS DO JACUÍ - Destrito da Parochia da 
Villa de Sam Carlos de Jacuhy 

0504 123 3305 

SÃO JOAQUIM DO SENHOR - Distrito e Curato de 
São Joaquim do Termo da Vila de Jacuhi 

0505 13 1763 

SÃO SEBASTIÃO DA VENTANA - Destrito de São 
Sebastiam da Ventania 

0506 123 1767 

SÃO JOSE E DORES (ALFENAS) - Destricto da 
Capella de São José e Dores, do Termo da Villa de 
São Carlos do Jacuhy 

0507 123 3026 

SENHOR DOS PASSOS - Desticto da Capella do 
Senhor dos Passos da Freguesia de São Sebastião da 
Ventania, Termo da Villa de São Carlos 

0508 13 1792 

SÃO FRANCISCO DE PAULA DO TEJUCO - (SÃO 
FRANCISCO DO MONTE SANTO) Distrito da Capella 
de Sam Francisco de Paula do Tejuco Preto 

0509 13 1327 

SANTA MARIA MADALENA DO ATERRADO - Distrito 
de Santa Maria Magdalena do Atterrado do Termo da 

0510 123 1124 
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Villa de São Carlos de Jacuhy (PROX. A JACUÍ) 
AREADO 05 3 0 
CARMO 05 3 0 
TOTAL - - 20628 

 
REGIÃO   - TRIÂNGULO 

   

DORES DO CAMPO FORMOSO - Distrito da Capela 
de Nossa Senhora Das Dores do Campo Formoso, do 
Termo de Paracatu 

0902 13 2317 

SÃO JOSE DO TIJUCO 09 3 1625 
UBERABA 09 3 0 
TOTAL - - 2320 

 
REGIÃO - VALE ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO 

   

EXTREMA - Destrito da Capella de Nossa Senhora da 
Conceição da Extrema, Termo do Arraial da Barro do 
Rio das Velhas, Comarca da Villa do Prinicipe 

1506 13 901 

SÃO ROMÃO, ARRAIAL E MATRIZ DE 09 
(3302-38) 

2 0 

JANUÁRIA 09 3 1910 
BARRA DO RIO DAS VELHAS (GUAICUY), ARRAIAL 
E MATRIZ DA 

15 23 0 

MORRINHOS 15 3 0 
MUCAMBO 09 3 0 
SÃO CAETANO DO JAPORÉ 09 3 0 
SÃO JOSÉ DAS PEDRAS DOS ANGICOS, ARRAIAL 
DE 

15 2 0 

TOTAL - - 2871 
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ANEXO 2  

RELAÇÃO DAS OCUPAÇÕES POR 
SETOR ECONÔMICO 

 
010 - AGRICULTURA 
 
010 006 ......................................................... Agrícola 
010 006 ....................................................... Agricultor 
010 006 ...........................................Agricultor de café 
010 006 .....................................Agricultor e jornaleiro 
010 006 ..................................................... Agricultura 
010 006 ................................ Jornaleiro da agricultura 
010 006 .................................... Justo para agricultura 
010 006 ............................... Ocupados na agricultura 
010 012 ............................................ Apanha algodão 
010 035 .........................Aluga se para plantar quintal 
010 035 ......................................................... Chácara 
010 035 ................................ Chácara de fumo e café 
010 035 ....................................................... Chacreiro 
010 035 .......................Cultiva alguma coisa o quintal 
010 035 ............................................. Cultiva o quintal 
010 035 ......................................... Cultiva seu quintal 
010 035 .............................. Ocupado na sua chácara 
010 035 ...................................Planta na sua chácara 
010 035 .....................Trabalha no quintal da senhora 
010 089 ........................... Aluga-se para plantar horta 
010 089 ............................................... Cultiva a horta 
010 089 ..............................................................Horta 
010 089 ....................................................... Hortaleiro 
010 089 ......................................................... Hortelão 
010 089 ....................................................... Horteleiro 
010 096 ..............................................Ajuda o seu pai 
010 096 ........................................... Alugado em roça 
010 096 ............................................. Alugado roceiro 
010 096 ..........................................Camarada roceiro 
010 096 ................................................... Cana e café 
010 096 ...................................................... Cultivador 
010 096 ............................................................. Cultor 
010 096 ........................................................... Cultura 
010 096 ............... De cultura para o trato de sua mãe 
010 096 .......................................................... De roça 
010 096 ......................................................... Em roça 
010 096 .........................................................Faz roça 
010 096 ...................................................Fumo e café 
010 096 ........................Justo com solda para lavoura 
010 096 ......................................... Justo para lavoura 
010 096 ..........................................................Lavoura 
010 096 .................................... Lavoura administrado 
010 096 .............................................Lavoura de café 
010 096 ............................................Lavoura de fumo 
010 096 .............................................Lavoura de roça 
010 096 ...............................................Lavoura e café 
010 096 ........................................ Lavra de "maxado" 
010 096 ........................................................ Lavrador 

010 096 ...........................................Lavrador alugado 
010 096 ................................... Lavrador de "maxado" 
010 096 ............................................Lavrador de roça 
010 096 ..................................... Lavrador proprietário 
010 096 ................................... Lavrador vive alugado 
010 096 ..............................Na lavoura de seu senhor 
010 096 .............................................................Planta 
010 096 ...........................Planta centeios e mandioca 
010 096 ....................................................... Plantador 
010 096 ....................................Plantam mantimentos 
010 096 ................................... Proprietário de cultura 
010 096 .............................................................. Roça 
010 096 ......................................................... Roçador 
010 096 ....................................Roceira alfda. ou alfta 
010 096 .......................................................... Roceiro 
010 096 ..................................... Rosseiro para comer 
010 096 .........................................Trabalha com roça 
010 096 ......................................Trabalha em lavoura 
010 096 ...........................................Trabalha em roça 
010 096 ...............................................Vive de cultura 
010 096 ..............................................Vive de lavoura 
010 096 .......................................... Vive de plantação 
010 096 .......................... Vive de sua lavoura de roça 
010 096 ..................................................Viver de roça 
010 097 ...........................................Lavrador de cana 
010 236 .....................................Cego, vive de cultura 
010 236 ............................................... Cultura e cego 
010 236 ........................................ Lavrador e aleijado 
010 236 ..........................................Lavrador e doente 
010 236 ..........................................Roceiro e aleijado 
010 236 ....................................Roceiro e mentecapto 
010 305 ....................................De cultura na fazenda 
010 305 ....................................Fazendeiro e lavrador 
010 305 .........................................Fazendeiro roceiro 
010 305 ............................De cultura na sua fazenda 
010 322 ...........................................Cortador de cana 
010 351 .......................................................... Terreiro 
010 479 .................................................Lavrador e ler 
010 509 ......................Cultura de café e mantimentos 
010 509 ........................ Cultura de café e mant. para sustento de sua família 

010 509 ..........Cultura de mantimentos para sustento 
010 509 . Pequena cultura de café e mantimentos para o sustento 
010 509 ................ Planta mantimentos para sustento 
010 570 ...........................................Administra a roça 
010 570 ....................................Administrador da roça 
010 571 ...................................... Administra o terreiro 
 
020 - AGROINDÚSTRIA 
 
020 018 .........................................................Azeiteira 
020 058 ........................................Ajudante de fábrica 
020 058 ................................... Empregado da fábrica 
020 071 .............................................Fábrica de fumo 
020 071 ..........................................................Fumeiro 
020 071 .....................................................Tabaqueiro 
020 074 .......................................................Farinheiro 
020 139 .........................................................Serrador 
020 225 .............................................. Lida no moinho 
020 225 ...........................................................Moleiro 
020 228 ......................................................... Forneiro 
020 298 .....................................Negócio de curtumes 
020 346 ......................................Trabalho no monjolo 
020 366 .......................................... Engenho de serra 
020 373 ........................................................ Queijeira 
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020 573 ........................................................ Monjolo1 
020 680 ..............................................Fábrica de café 
 
021 - AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA 
 
021 059 ................................................... De engenho 
021 059 .................................................... Engenheiro 
021 059 ........................................................ Engenho 
021 059 .......................................... Engenho de água 
021 059 ............................................Engenho de bois 
021 059 .....................................Vive de seu engenho 
021 060 .................................. Com engenho de cana 
021 060 ......................................................... De cana 
021 060 .................... De fábrica de engenho de cana 
021 060 ...................................... Engenheiro de cana 
021 060 .............................................Fábrica de cana 
021 060 ..............................Vive de engenho de cana 
021 060 .............Vive de fábrica de engenho de cana 
021 159 ................................................... De engenho 
021 159 ............................................Vive de engenho 
021 506 .................... Engenho e juiz de paz suplente 
021 506 .......................................Engenho e suplente 
021 517 .................................................... Fornalheiro 
021 518 .........................................................Tacheiro 
021 519 ...................................................Lambiqueiro 
021 520 .......................................................... Moedor 
021 524 .................................................. Assucareiro*  
021 581 ...........................................................Meleiro 
021 630 ...................................................Rapadureiro 
 
030 - AGROPECUÁRIA 
 
030 011 ........................................... Amansar cavalos 
030 011 .............................. Vive de amansar cavalos 
030 047 ................................................................ Cria 
030 047 ........................................................ Criações 
030 047 ...........................................................Criador 
030 047 .............................................Criador de gado 
030 047 ............................... Criador de gado e éguas 
030 047 ................................. Criador de gado vacum 
030 047 ................. Criador de gado vacum e cavalos 
030 047 .................................. Criador de seus gados 
030 047 .......................................... Criador de vacum 
030 047 .......................Criador de vacum e cavalares 
030 047 ............................................Cuida da criação 
030 047 ........................... Justo no custeio da criação 
030 047 .....................Justo para o custeio da criação 
030 047 ............................................No retiro de criar 
030 047 ...................................... Ocupado na criação 
030 047 ........................ Ocupado na criação de gado 
030 047 ........................................Vive de criar gados 
030 127 .......................................................... Picador 
030 269 ...................................................... Adomador 
030 269 ................................. Aluga-se para vaqueiro 
030 269 ...........................................Alugado vaqueiro 
030 269 .................................................. Em vaqueiro 
030 269 ..................................... Empregado em gado 
030 269 ............................................................ Pastor 
030 269 ................................................Pastor de bois 
030 269 .............................................. Pastor de gado 

                                                             
1 No sentido de quem trabalha no monjolo. 
* A grafia açucareiro não constou nas listas. 

030 269 ........................................................ Vaqueiro 
030 269 ........................................... Vaqueiro criador* 
030 269 ......................................Vaqueiro da fazenda 
030 269 .......................................... Vaqueiro de gado 
030 269 .......................................Vaqueiro de seu pai 
030 269 ............................. Vaqueiro do retiro de criar 
030 281 ............................... Admin.  do retiro de criar 
030 281 .............................................Administra retiro 
030 281 ............................. Administrador de criações 
030 281 ..........Administrador de sua fazenda de criar 
030 281 ......................... Na administração da criação 
030 289 ........................................Aprendiz de leiteiro 
030 312 ....................................................... Porqueiro 
030 312 ..............................................Trata de porcos 
030 313 ................................. Cria galinhas e aleijado 
030 315 ........................................................... Toreiro 
030 530 ...........................................................Alveitor 
030 574 ..................................................Cria galinhas 
030 579 ..........................................Pastor de ovelhas 
030 579 .......................................... Pastoreja ovelhas 
030 592 .............................................. Criação e tropa 
030 621 ................................. Administra a caudelaria 
030 622 ..................................................... Caudelaria 
030 622 ..............................................É da caudelaria 
030 644 ........... Criador e curtidor de couros e cultura 
 
040 - ABATE E PREPARAÇÃO DE 

CARNES 
 
040 101 ...................................................... Carniceiro 
040 101 ................................Cortador de carne verde 
040 101 ......................................................Marchante 
040 270 ....................................................Toucinheiro 
040 276 ........................................................ Abatedor 
040 276 ....................................................Matar reses 
 
050 - ATIVIDADES AGRÍCOLAS EM 

GERAL 
 
050 028 ........................................................Ao capim 
050 028 ....................................................Campeador 
050 028 ....................................................... Campeiro 
050 028 ........................................................Campista 
050 028 ....................................................... Capineiro 
050 028 ..................................................... Capinheiro 
050 028 ........................................................Da capim 
050 028 ...................................................... De campo 
050 028 .................................................Em dar capim 
050 034 .......................................................... Caseiro 
050 034 ..........................................Ocupação caseira 
050 053 .....................................................Derrubador 
050 057 ................................. Empregado da chácara 
050 057 .................Empregado na cultura da chácara 
050 076 .........................................................Fazenda 
050 076 .....................................................Fazendeiro 
050 076 ...................................................Sua fazenda 
050 152 ........................................... Fazedor de valos 
050 152 ............................................................Valeiro 
050 248 .................................................... Proprietário 
050 248 ................................Vive de sua propriedade 

                                                             
* Vaqueiro Criador é diferente de Criador e 
Vaqueiro (cód. 307). 
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050 324 .................................................... Empregado 
050 324 ................................ No emprego da fazenda 
050 324 .................Trabalha na sua fazenda da Lage 
050 324 ................................ Trabalhador na fazenda 
050 404 ................................ Esmola e do seu quintal 
050 404 ............................................ Lavoura e pobre 
050 415 ..............................Administrador da fazenda 
050 415 ............Administrador da fazenda de seu pai 
050 415 ..........Administrador da fazenda de sua mãe 
050 415 .......................Administrador de sua fazenda 
050 415 ...........................................Na administração 
050 415 ......................................... Seu administrador 
050 576 ..........................................Campeia e o mais 
050 593 ...................................................... Serigueiro 
050 658 .............................Feitor de roça e estudante 
050 669 ................................Administrador do campo 
 
060 - EXTRATIVISMO 
 
060 023 ......................................................... Caçador 
060 033 ....................................................... Carvoeiro 
060 033 ........................................................... Huleiro 
060 098 ................................................ Andar a lenha 
060 098 .........................................................Lenheiro 
060 098 ........................................ Tirador de madeira 
060 126 ....................................................... Na pesca 
060 126 .....................................................Pescadeira 
060 126 ....................................................... Pescador 
060 274 ....................................................... Seriguera 
060 274 .................................................... Seringueiro 
060 274 ...................................................... Seriqueiro 
060 417 .................... Moleiro da extração diamantina 
060 682 ....................................................Falquejador 
 
070 - MINERAÇÃO 
 
070 107 .........................................Capitão das minas 
070 107 ............................................ Capitão de mina 
070 107 ............................................... Em mineração 
070 107 ........................................................ Extração 
070 107 ..............................................................Lavra 
070 107 ...............................................................Mina 
070 107 ...........................................................Mineiro 
070 107 ................................. Mineiro desta freguesia 
070 107 ...................................... Mineiro na dita lavra 
070 107 .......................................................... Minerar 
070 107 ..........................................Trabalha em mina 
070 107 ....................................Trabalha para seu pai 
070 107 .........................................Vive de mineração 
070 107 ............................................. Vive de minerar 
070 416 ......................................Assistente de diretor 
070 416 ......................Diretor da Companhia de Mineração de 
 [Mocambas ou Macaúbas] 
070 416 ........................Diretor da companhia inglesa 
070 416 ............................................................Diretor 
070 416 ................................................Mineiro diretor 
070 421 ...................... Mineração e soldado miliciano 
070 423 ..........................................Mineração e fiscal 
070 433 ........................................ Mineiro e delegado 
070 438 ....................................... Minerador e músico 
070 446 ....................................Eclesiástico e mineiro 
070 446 ..................Mineração e vive de suas ordens 
070 463 ............................. Empregado na mineração 
070 463 ................Empregado no serviço diamantino 

070 497 ..................................... Fábrica mineralógica 
070 497 .......................................... Mineiro de fábrica 
070 498 ............................................. Mineiro inspetor 
070 542 ...................................Administrador da lavra 
070 542.............. .  Administrador da lavra de João da 
 Mota Ribeiro 
 
071 - FAISCAÇÃO 
 
071 073 ......................................................... Bateeiro 
071 073 .......................................................Faiscador 
071 073 ..........................................Faiscador de ouro 
071 073 ......................................................Faisqueira 
071 073 .............................................Lavador de ouro 
 
080 - ATIVIDADES ARTESANAIS E 
MANUFATUREIRAS 
 
080 014 ......................................................... Aprende 
080 014 ................................................Aprende ofício 
080 014 .........................................Aprendendo officio 
080 014 .........................................................Aprendiz 
080 014 ........................................................Discípulo 
080 014 .......................................................Praticante 
080 019 ......................................................... Barbeiro 
080 036 ..................................................... Chapeleiro 
080 036 .......................................Chapeleiro de palha 
080 036 ........................................... Faz chapéu de lã 
080 036 ................................... Faz chapéus de palha 
080 036 ....................... Fazedor de chapéus de palha 
080 036 ......................................... Fazendo Chapéus 
080 036 ...........................Forra e "debrona" (debruar) 
080 036 ...................................................Sombrereiro 
080 048 .......................................................Cunhador 
080 062 ..................................................... Entalhador 
080 069 ....................................... Fábrica de chapéus 
080 069 ........................ Fábrica de chapéus de palha 
080 072 ....................................Fabricante de pólvora 
080 085 .......................................................Faz flores 
080 085 ...........................................................Floreira 
080 085 ...........................................................Florista 
080 086 ......................................................Fogueteiro 
080 087 ..........................................................Folheiro 
080 099 ..................................................... Faz louças 
080 099 ......................................................... Louceiro 
080 099 ..................................... Tem fábrica de louça 
080 100 .....................................................Manufatura 
080 125 ..................................................Faz peneiras 
080 125 .........................................................Peneiras 
080 125 ....................................................... Penereiro 
080 125 .............................................................Penrº. 
080 132 .......................................................Relojoeiro 
080 134 .............................................Ainda faz sabão 
080 134 ........................................................ Saboeiro 
080 148 .......................................................Tingideira 
080 148 ........................................................Tintureira 
080 268 ....................................................... Tralhador 
080 303 .......................................................... Rodeiro 
080 320 ............................................................. Ofício 
080 435 .................................................... Cabelereiro 
 

081 - ATIVIDADES MANUAIS E 
MECÂNICAS  (MADEIRA) 
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081 031 ........................................................ Arquiteto 
081 031 ........................................................ Carapina 
081 031 ................................................... Carapinteiro 
081 031 .......................................................... Carpina 
081 031 ..................................................... Carpinteiro 
081 031 ................................. Carpinteiro (em ofício?) 
081 031 ......................................... Carpinteiro mestre 
081 031 ....................................Em ofício de carapina 
081 031 .................................Em ofício de carpinteiro 
081 031 .................Oficial de arquitetura e carpintaria 
081 031 .................Oficial de arquitetura e carpinteiro 
081 031 ......................................Oficial de carpinteiro 
081 088 ...................................................... Gameleiro 
081 102 ...................................................... Madereiro 
081 102 ......................................................Marcineiro 
081 144 ................................................. Tamanqueiro 
081 287 .................................... Aprende a carpinteiro 
081 287 .............................. Aprendendo a carpinteiro 
081 287 .....................................Aprendiz de carapina 
081 287 ................................. Discípulo de carpinteiro 
081 367 ................................................. Faz monjolos 
081 367 ...................................................... Monjoleiro 
081 372 .....................................................Coronheiro 
081 513 ............................................. De fazer pentes 
081 625 ..................................................... Caxeteiro2 
081 648 ...................................... Doente e carpinteiro 
081 655 .................................... Aprende a entalhador 
 

082 - ATIVIDADES MANUAIS E 
MECÂNICAS (METAIS) 

 
082 025 ...................................................... Caldereiro 
082 027 ..................................................... Cangalhas 
082 027 ................................................... Cangalheiro 
082 056 ......................................Com fábrica de ferro 
082 056 ........................................ Em fábrica de ferro 
082 056 ............................................. Fábrica de ferro 
082 056 ........................................ Fabricante de ferro 
082 056 .........................Fabricante de ferro e ferreiro 
082 056 ...................................... Fabricante e ferreiro 
082 056 ......................... Ferreiro com fábrica de ferro 
082 056 ........................................... Fundidor de ferro 
082 056 .................................................... Fundir ferro 
082 056 ......................................... Manufator de ferro 
082 056 ..........................Manufator de ferro e ferreiro 
082 056 ...........................................Mestre da fábrica 
082 056 ...........................................Mestre de fábrica 
082 056 .............................No engenho de fazer ferro 
082 056 ...... Proprietário de sua fábrica de fazer ferro 
082 056 ................................. Vive de fábrica de ferro 
082 082 ....................................... Ajudante de ferreiro 
082 082 ...................................... Em ofício de ferreiro 
082 082 .........................................................Ferrador 
082 082 .......................................................... Ferreiro 
082 082 .............................................. Lida no ferreiro 
082 082 ........................................... Oficial de ferreiro 
082 094 ....................................................... Jornalista 
082 094 ........................................................ Latanista 
082 094 ..........................................................Latoeiro 
082 094 ........................................... Ofício de latoeiro 
082 254 .............................................Aprende ferreiro 
082 254 ....................................Aprendendo a ferreiro 
                                                             
2 No sentido de fazer caixas. 

082 254 ..................... Aprendendo o ofício de ferreiro 
082 254 ....................................... Aprendiz de ferreiro 
082 254 ..................... Criando-se no ofício de ferreiro 
082 265 ..........................................Aprende a ourives 
082 265 ........................ Aprendiz do ofício de ourives 
082 384 ............................................................Sineiro 
082 386 .........................................................Funileiro 
082 499 .......................................................... Armeiro 
082 649 ......................................... Aprende a latoeiro 
 

083 - ATIVIDADES MANUAIS E 
MECÂNICAS (COURO) 

 
083 037 .......................................................Chicoteiro 
083 037 ...................................................Faz chicotes 
083 037 ............................................. Trança chicotes 
083 050 ...........................................Cortidor de couro 
083 050 ..........................................................Curtidor 
083 050 .........................................................Curtume 
083 050 ........................................Surrador de couros 
083 050 ......................................Vive de curtir couros 
083 136 ...................................Em ofício de sapateiro 
083 136 ........................................Oficial de sapateiro 
083 136 .......................... Oficial de sapateiro alugado 
083 136 ....................................................... Sapateiro 
083 136 ........................................... Sapateiro mestre 
083 137 .................................................... Lombilheiro 
083 137 ....................................................... Lumbieiro 
083 137 ............................................ Oficial de seleiro 
083 137 ................................ Oficial de selim ingleses 
083 137 ............................................................Seleiro 
083 137 ..........................................................Selheiro 
083 286 ...................................... Aprende a sapateiro 
083 286 ......................................... Aprende sapateiro 
083 286 ................................ Aprendendo a sapateiro 
083 286 ..................Aprendendo o ofício de sapateiro 
083 286 ....................................Aprendiz de sapateiro 
083 286 .........................................Sapateiro aprendiz 
083 288 ...........................................Aprende a seleiro 
083 288 ........................................Aprendiz de seleiro 
083 606 ........................... Trançador de couros secos 
083 637 ................................... Camarada e sapateiro 
083 685 .................................................... Cabresteiro 
 

084 - ATIVIDADES MANUAIS E 
MECÂNICAS (BARRO) 

 
084 114 ............................................................. Oleiro 
084 115 ..........................................Oleiro com fábrica 
084 120 ................................. Fazer panelas vidradas 
084 120 ...........................................Panelas de pedra 
084 120 ..............................................Paneleira "boa" 
084 120 ........................................................Paneleiro 
084 120 ........................................ Socadeira de barro 
084 120 ......................................... Trabalha em barro 
084 146 ...................................Atirar e amassar barro 
084 146 ..............................................Oleiro de telhas 
084 146 ..................................................... Retelhador 
084 146 ..........................................................Telheiro 
 

085 - ATIVIDADES MANUAIS E 
MECÂNICAS (FIBRAS) 

 
085 044 .......................................................Cordoeiro 
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085 067 ........................................................ Estereiro 
085 067 ................................................... Faz esteiras 
085 365 ...................................... Balaeiro e penereiro 
085 365 .................................. Faz peneiras e balaios 
085 369 ......................................................... Balaeiro 
085 396 ..........................................................Taipeiro 
085 583 .........................................Oficial de taquaras 
085 585 ............................................. Oficial de taipas 
085 597 ............................................................ Trôlha 
085 615 ................................................... Faz cestos3 
 

086 - ATIVIDADES MANUAIS E 
MECÂNICAS (TECIDOS) 

 
086 008 ...........................................................Alfaiate 
086 008 ...................................... Em ofício de alfaiate 
086 008 ........................................... Oficial de alfaiate 
086 013 ......................................... Aprende a costura 
086 013 ........................................ Aprende a costurar 
086 013 ..................................... Aprende a costureira 
086 013 ............................................ Aprende a cozer 
086 013 ...................................... Aprendendo a cozer 
086 015 ............................................ Aprende alfaiate 
086 015 ................................... Aprendendo a alfaiate 
086 015 ................................... Aprendendo a alfaiate 
086 015 .......................................Aprendiz de alfaiate 
086 022 ..................................................... Bordadeira 
086 045 .............................................................. Cose 
086 045 ........................................................ Costuras 
086 045 ...................................................... Costureira 
086 045 ............................................................. Cozer 
086 045 .............................................. De sua costura 
086 045 .................................................... Em costura 
086 045 ...................................................... Faz meias 
086 045 ...........................................Mestra costureira 
086 045 ........................................ Mestra de costuras 
086 045 ..................................................... Na costura 
086 045 ............................................ Pobre costureira 
086 199 ......................................... Cose e faz rendas 
086 199 ......................................... Costuras e rendas 
086 199 .....................................Costureira e rendeira 
086 199 ............................. Vive de rendas e costuras 
086 273 ........................................ Fiadeira e rendeira 
086 273 .................................................. Fiar e rendar 
086 273 ............................................... Fiar e rendeira 
086 273 ...............................Vive de seu fiar e rendas 
086 561 ............................................Aprende a renda 
086 561 ......................................... Rendeira aprendiz 
 

087 - ATIVIDADES MANUAIS E 
MECÂNICAS (FIADEIRAS E TECEDEIRAS) 
 
087 030 ........................................................Cardador 
087 070 ................................. Fábrica de lã e algodão 
087 083 ......... A idade a dispensa, porém fia algodão 
087 083 ......................................................... Algodão 
087 083 ....................................................Fia algodão 
087 083 ............................................. Fia lã e algodão 
087 083 ......................................................... Fia linho 
087 083 .....................................................Fia no fuzo 
087 083 ................................................Fia para vestir 

                                                             
3Cesteiro não ocorreu nas listas 

087 083 ..........................................................Fiadeira 
087 083 .......................................Fiadeira de algodão 
087 083 .............................................................Fiador 
087 083 ........................................................Fiandeira 
087 083 .................................................................Fiar 
087 083 ...................................................Fiar algodão 
087 083 ...............................................................Fuzo 
087 083 ...............................................Mestre de liços 
087 083 .....................................................Vive de fiar 
087 083 .......................................Vive de fiar algodão 
087 083 ............................................ Vive de seu fuzo 
087 084 ....................................... De fiar e tear panos 
087 084 ................................................ De fiar e tecer 
087 084 .................................Faz meias e fia algodão 
087 084 .......................................................Fia e tece 
087 084 .......................................Fiadeira e tecedeira 
087 084 ..............................................Fiadeira e tecer 
087 084 ............................Ocupada na roda e no tear 
087 084 ......................................... Tece e fia algodão 
087 084 .......................................Tecer e fiar algodão 
087 090 .....................................Tecedeira e tintureira 
087 133 .............................. Empregam-se em rendas  
087 133 .......................................................Faz renda 
087 133 .................................................... Rendadeira 
087 133 ........................................................ Rendeira 
087 145 ...................................................... Faz meias 
087 145 ..........................................Fazedor de meias 
087 145 .........................................................Teadeira 
087 145 ...............................................................Tece 
087 145 ..................................................... Tece jacas 
087 145 .......................................................Tecedeira 
087 145 ..........................................................Tecelão 
087 145 ..........................................................Teceloa 
087 145 ........................................................Tecelona 
087 145 ................................................Tecer algodão 
087 283 ...................Fiadeira em companhia dos pais 
087 286 ....................................Aprendendo a alfaiate 
087 552 ......................................................Descaroça 
087 552 ........................................Descaroça algodão 
087 552 ..........................................Escaroça algodão 
087 559 ........................................................... Abre lã 
087 563 .................................................Fia e carda lã 
087 563 ......................................Fiadeira e cardadora 
087 577 .....................................Aprende a fazer liços 
087 577 ................................................ Aprende a fiar 
087 577 ....................................... Nova aprende a fiar 
087 580 .....................................................Fia e muda 
087 580 ...................................Fiadeira e mentecapto 
 

088 - ATIVIDADES MANUAIS E 
MECÂNICAS (EDIFICAÇÕES) 

 
088 113 ..........................................................Oleador 
088 124 ..........................................Oficial de pedreiro 
088 124 ......................................................... Pedreiro 
088 124 ...............................................Pedreiro "ruim" 
088 124 ..................................... Pedrero (em oficiol?) 
088 128 ............................................................. Pintor 
088 387 ......................................................... Canteiro 
 

089 - ATIVIDADES MANUAIS E 
MECÂNICAS (PEDRAS E METAIS 

PRECIOSOS) 
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089 117 ........................................... Oficial de ourives 
089 117 .......................................................... Ourives 
089 503 ........................................................Lapidário 
 
090 - COMÉRCIO E TRANSPORTES 
(EXCETO TROPAS) 
 
090 020 ....................................................... Barqueiro 
090 021 ....................................................... Boiadeiro 
090 021 ................................................. Condus gado 
090 021 ........................................... Condutor de bois 
090 021 ........................ Condutor de gado para o Rio 
090 021 ....................................................... Guia bois 
090 021 ...................................................Toca boiada 
090 021 ......................................................Toca gado 
090 021 ........................................... Tocador de gado 
090 021 .........................................Condutor de gado 
090 024 ......................................................... Caixeiro 
090 024 ...........................................Caixeiro ajudante 
090 024 ................Caixeiro com loja de fazenda seca 
090 024 ............................................Caixeiro da casa 
090 024 ....................................Caixeiro de molhados 
090 024 ........... Caixeiro de negócio de fazenda seca 
090 024 ........................................Caixeiro do seu pai 
090 024 . Caixeiro em sua comissão de mantimentos 
090 024 ......................Vive de fazer escritas e contas 
090 043 .................................................. Comerciante 
090 066 ............................................... Casa de pasto 
090 066 .....................................................Estajadeiro 
090 066 ......................................................Estalagem 
090 066 ..................................................Estalajadeira 
090 075 .........................................................Boticário 
090 075 .................................................Farmacêutico 
090 075 ....................................................... Na botica 
090 103 ......................................................... Mascate 
090 103 ................................Mascateia fazenda seca 
090 103 ....................................................... Mercador 
090 110 ................................................................Loja 
090 110 ....................................................... Mercador 
090 110 ......................................................... Negocia 
090 110 .................................................... Negociante 
090 110 ................................Negociante de comércio 
090 110 ..................................Negociante de negócio 
090 110 .....................................Negociante de venda 
090 110 ......................................................... Negócio 
090 110 ..............................................Negócio de loja 
090 110 ...................................................Seu negócio 
090 110 ............................................. Vive de negócio 
090 111 ......................................Com loja de fazenda 
090 111 ......................... Negociante de fazenda seca 
090 111 .............................. Negócio de fazenda seca 
090 111 .................................Negociante de fazenda 
090 112 ....................................... Negócio de taverna 
090 112 ..................................................... Taberneiro 
090 112 ..................................................... Taverneiro 
090 112 ................ Tem taberna dos gêneros da terra 
090 122 ....................................................... Passador 
090 122 ........ Passador do porto de Formiga no Pará 
090 153 .................................................... Com venda 
090 153 ....................................................... De venda 
090 153 ...........................................De venda pública 
090 153 ..... Negociante de venda com efeitos do reino e da terra 
090 153 ..........................................Negócio de venda 
090 153 ............................................................ Venda 

090 153 ........................................................ Vendeiro 
090 153 ......................................................Vendelhão 
090 153 .........................................................Vendista 
090 153 .............................................. Vive de vendas 
090 256 ..........................Loja de fazenda e molhados 
090 256 .....................................................Negociante 
090 256 ......Negociante de fazenda seca e molhados 
090 256 ........Negociante de fazenda seca e venda de molhados 
090 256 .... Negociante de fazenda seca molhados da terra e fora 
090 256 ................... Negociante de seco e molhados 
090 256 ................... Negócio de fazenda e molhados 
090 292 ......................................Negociante de louça 
090 317 ...........................................................Bolieiro 
090 319 .................. Com venda dos gêneros da terra 
090 319 .................................. Em sua venda de terra 
090 319 ......................................... Em venda da terra 
090 319 ............................................ Negócio da terra 
090 319 ..............................Negócio de feitos da terra 
090 319 .............................Negócio de renda da terra 
090 319 ......... Negócio de venda de gêneros da terra 
090 319 ...........................Negócios de venda da terra 
090 319 .....................Tem negócio de venda da terra 
090 319 ...............................................Venda da terra 
090 319 ............................Venda de genêros da terra 
090 319 .........................Vive com sua venda da terra 
090 319 ................Vive de negócio de venda da terra 
090 319 ............................Vive de sua venda da terra 
090 319 ...................................Vive de venda da terra 
090 329 ..........................................Caixeira na venda 
090 329 ..........................................Caixeiro da venda 
090 329 ....................... Caixeiro de negócio de venda 
090 329 ..........................................Caixeiro de venda 
090 332 .................................Negociante de toucinho 
090 336 ........................Negociante da terra e de fora 
090 337 ........................................................ Canoeiro 
090 337 .................................. Negociante de cavalos 
090 340Com negócio de molhados de gêneros do paiz 
090 340 ...............................Com venda de molhados 
090 340 ........................................................Mercieiro 
090 340 ...............................Negociante de molhados 
090 340 ...............................Negócio de mantimentos 
090 340 ....................................Negócio de molhados 
090 340 ......................... Venda de molhados da terra 
090 341 ........................................Negociante de bois 
090 341 .....................................Negociante de gados 
090 341 ........................................... Negócios de bois 
090 347 ...........................................................Muleiro 
090 350 ........................................Tropeiro e cirurgião 
090 352 ............................................. Tropeiro e feitor 
090 370 .......................................................Traficante 
090 502 ....................................................... Candieiro 
090 510 ................................ Negociação em animais 
090 510 .................................. Negociante de animais 
090 595 ....................................Negociante de bestas 
090 603 .............................................Negociar porcos 
090 616 ..........Administrador de loja de fazenda seca 
090 620 ...................................... Negócio de chicotes 
090 646 ....... Enfermo vive com um pequeno negócio 
090 653 ............................Negócio de venda do reino 
090 670 ................................................Vende costura 
 
091 - COMÉRCIO (TROPEIRISMO) 
 
091 017 ............................................................Arreiro 
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091 017 ..........................................................Arriador 
091 017 ........................................................... Arrieiro 
091 032 .............................................. Ajuda a carrear 
091 032 ......................................... Candieiro do carro 
091 032 ............................................................Carrea 
091 032 ............................................ Carrear madeira 
091 032 ...................................... Carregador do carro 
091 032 ..........................................................Carreiro 
091 032 .................................... Carreiro de alimentos 
091 032 .......................................... Carreiro de justos 
091 032 ......................................................Carroceiro 
091 032 ...................................................Guia o carro 
091 032 ............................................Guiando carrago 
091 130 ...................................................... Rancheiro 
091 130 .......................................... Rancho de tropas 
091 151 ................................. Ajuda a tocar as bestas 
091 151 .............Ajusta-se para tocar bestas de tropa 
091 151 ....................................Alugado a tocar besta 
091 151 ............................... Anda com o pai na tropa 
091 151 ................... Carrega efeito nos seus cavalos 
091 151 .................Carrega toucinho em suas bestas 
091 151 .... Carregando com seus cavalos de aluguél 
091 151 ...................................................Com a tropa 
091 151 ......................................Com a tropa do amo 
091 151 ........................................ Com a tropa do pai 
091 151 ................................ Com aluguel de cavalos 
091 151 ...Com poucos cavalos conduzindo Cachaça 
091 151 ........Com seus cavalos carregando cachaça 
091 151 .................................... Com tropa de seu pai 
091 151 .......................Com tropa no caminho do Rio 
091 151 .................................................... Com tropas 
091 151 .................Conduz cargas com seus cavalos 
091 151 .........................................................De tropa 
091 151 ........................................................ Em tropa 
091 151 ......................... Em tropa no caminho do Rio 
091 151 ............................................. Justo com tropa 
091 151 ...............................................Justo em tropa 
091 151 .........................................................Na tropa 
091 151 ..............Negocia com suas tropas de gêneros da terra 
091 151 ................................. Negociante com bestas 
091 151 ...................................... Negociante de tropa 
091 151 ........... Negócio de tropa no caminho do Rio de Janeiro 
091 151 ..........................................Ocupado na tropa 
091 151 .............................. Sua tropasina de cavalos 
091 151 ...................................................... Tem tropa 
091 151 ................................. Toca um lote de bestas 
091 151 ........................... Tocador de besta em tropa 
091 151 .........................................Tocador de bestas 
091 151 ......................................... Tocador de burros 
091 151 ..........................................Tocador de gados 
091 151 ........................................... Tocador de tropa 
091 151 ............................................................. Tropa 
091 151 ..........................................Tropa no caminho 
091 151 ......................................................... Tropeiro 
091 151 ............................................ Tropeiro de O.P. 
091 151 .........Vive com sua tropa no caminho do Rio 
091 285 ....................................... Tocador de cavalos 
091 285 .........................................Tocador de porcos 
091 285 ........................................................ Tocador 
091 368 ..........................................Arriador de tropas 
091 368 ........................................... Arrieiro de tropas 
091 368 ............................................. Tropeiro arrieiro 
091 379 ....................................................Loja e tropa 
091 379............... Negociante de fazenda seca e molhados com tropa no caminho do Rio 

091 379 .................................... Negociante e tropeiro 
091 412 ..................................................... Bruaqueiro 
091 413 .....................................Bruaqueiro e negócio 
091 575 ......................................... Carreia e campeia 
091 575 .......................................Carreiro e campeiro 
091 584 ............................................ Carreia e o mais 
091 619 ......................Administra uma tropa de besta 
091 619 .................Administrador da tropa de seu pai 
 
100 - ASSALARIADOS 
 
100 001 .................................................Administrador 
100 001 ........................Empregado na administração 
100 001 ...........................Ocupa-se na administração 
100 005 ..........................................................Agência 
100 005 .................................. Agência de sua família 
100 005 .....................................................Agenciador 
100 005 ........................................................... Agente 
100 005 .....................................................De agência 
100 005 .......................................... De suas agências 
100 005 ...................................................Sua agência 
100 005 ...................................... Vive de sua agência 
100 010 ............................Aluga-se para todo serviço 
100 010 ..........................................................Alugado 
100 010 .............................Alugado para todo serviço 
100 010 ...................................... Alugas para viagens 
100 010 .................................................. De se alugar 
100 010 ......................................Trabalhador alugado 
100 010 ................................................Vadio alugado 
100 010 ...................................... Vive justo e alugado 
100 016 ...................................................Arrendatário 
100 077 .................................Com ocupação de feitor 
100 077 ..............................................................Feitor 
100 077 ............................................Feitor de seu pai 
100 077 ..........................................Feitor de sua mãe 
100 077 .......................................................Feitorisão 
100 077 ............................................. Justo para feitor 
100 077 ............ Na ocupação de feitor do dito clérico 
100 077 ...............................................Vive de feitorar 
100 077 ............................................Vive de feitorizar 
100 079 ............... Feitor da companhia de macaúbas 
100 079 ..............................................Feitor de lavras 
100 079 .......................................Feitor de mineração 
100 079 ...................... Justo para feitor de mineração 
100 079 ..................................................Mineiro feitor 
100 080 ...............................................Feitor de roças 
100 081 ...................................Dito (Feitor) do campo 
100 081 ............................................ Feitor de terreiro 
100 092 ...........................................................A jornal 
100 092 .........................................................Ao jornal 
100 092 ........................................................ De jornal 
100 092 ........................................................ Do jornal 
100 092 ............................................................. Jornal 
100 092 ....................................................... Jornaleiro 
100 092 .............................................. Jornaleiro justo 
100 092 ............................................. Jornaleiro mudo 
100 092 .................................................Vive de jornal 
100 116 .........................................................Operário 
100 123 .............................................................. Peão 
100 150 ............................................. De seu trabalho 
100 150 ...........................................Mudo trabalhador 
100 150 ................................................... Trabalhador 
100 150 .......................................... Trabalhador geral 
100 150 .........................................................Trabalho 



 189 

100 150 ......................................Vive de seu trabalho 
100 232 .................................................... Empregado 
100 272 ....................................................Assalariado 
100 272 .......................................................Ordenado 
100 272 ....................................................... Selariado 
100 275 ............................................... Feitor da tropa 
100 275 ............................Feitor da tropa de cachaça 
100 275 ............................................... Feitor de tropa 
100 278 ........................................................Ajusta-se 
100 278 .................................... Ajustado para serviço 
100 278 ........................................................... Ajustar 
100 278 ....................... Ajustar se para todo o serviço 
100 278 .............................................................Ajuste 
100 278 ...................................................... Com justa 
100 278 .............................................................. Justo 
100 278 ...............................................Justo a serviço 
100 278 .....................................Justo para o trabalho 
100 278 .................................................Justo por ano 
100 278 ...................................................... Por ajuste 
100 278 ...........................................Trabalhador justo 
100 278 ............................................ Vive de se justar 
100 278 .................................... Vive de seus arranjos 
100 279 .........................................Se ajustar alugado 
100 291 .........................................Feitor ou jornaleiro 
100 326 ...........................................Feitor de chácara 
100 362 .......................................................Ganhador 
100 362 ............................................................Ganho 
100 388 ............................................Jornaleiro e roça 
100 388 ....... Jornaleiros e plantam mantimentos para o sustento 
100 388 ........................................Lavoura e aluga-se 
100 388 ......................................Lavrador e jornaleiro 
100 391 .................................... Jornaleiro e pescador 
100 473 ....................................................... Ocupa-se 
100 473 ........................................................ Ocupado 
100 607 .............................................. Peão jornaleiro 
100 611 ..Cultiva o seu quintal e se aluga para própria 
100 696 ............................................Capatas de Pros 
 
110 - SERVIÇO DOMÉSTICO 
 
110 046 ..................................................... Cozinheira 
110 046 ........................................ Cozinheira da roça 
110 046 ............................... Cozinheira da sociedade 
110 054 ........................................................... Baleiro 
110 054 .......................................................... Doceira 
110 054 ........................... Doceira e o mais quitandas 
110 054 ........................................................ Quitanda 
110 054 .................................................... Quitandeira 
110 061 ................................................. Engomadeira 
110 095 ...............................................................Lava 
110 095 .......................................................Lavadeira 
110 095 ......................................Lavadeira de roupas 
110 095 ................................................... Lavandeiras 
110 108 .........................................................Mocama 
110 108 .......................................................Mucamba 
110 118 .......................................................... Padeiro 
110 119 .......................................................... A servir 
110 119 ............................................................ Criado 
110 119 ..............................................Paje de criança 
110 119 ............................................................ Pajem 
110 119 .................................................... Serve 0905 
110 119 ...............................................Serve ao viúvo 
110 119 ........................................................ Servindo 
110 119 ............................................................. Servo 

110 141 .......................................... A serviço de casa 
110 141 .......................................... Administra a casa 
110 141 ....................................... Administra em casa 
110 141 ......................... Administradeira de sua casa 
110 141 ................... Com administração de sua casa 
110 141 ............................................................ Criado 
110 141 ...........................................Criado do médico 
110 141 ..............................................Cuida da quinta 
110 141 ............................De seu trabalho doméstico 
110 141 ......................................................Doméstico 
110 141 ..............Em algum recado e serviço de casa 
110 141 .............................Em algum serviço da casa 
110 141 .........................................................Em casa 
110 141 ....................................... Em serviço de casa 
110 141 ..........................................Em sua obrigação 
110 141 ......................................... Gênero doméstico 
110 141 ........................................... Governo de casa 
110 141 ........................................ Governo de família 
110 141 ................................................. Lida em casa 
110 141 .............................No regimento de sua casa 
110 141 ......................... Ocupado no serviço de casa 
110 141 ..................... Ocupado no serviço doméstico 
110 141 ..................................................Serve a casa 
110 141 ...........................................Servente de casa 
110 141 ......................................... Serviço doméstico 
110 141 ....................................... Trabalho doméstico 
110 141 ............................................................Tráfico 
110 141 .............................................. Tráfico da casa 
110 162 ........................................................Taboleiro 
110 162 ............................................Vive de taboleiro 
110 280 ............................................................ Lacaio 
110 314 .........................................Paje, trata da casa 
110 314 ..........................................Seu paje em casa 
110 316 ...........................Cozinheira trata dos porcos 
110 323 .......................Serviço doméstico e lavadeira 
110 325 ..............................................De todo serviço 
110 325 ......................................Faz o que se manda 
110 358 .................................................. Varre a casa 
110 358 ......................................................Varredeira 
110 551 ...............................................Cozinha e lava 
110 551 .....................................Cozinha e lava roupa 
110 551 ....................................Cozinha e lavar roupa 
110 551 ....................................Cozinheira lavandeira 
110 551 .......................................Em lavar e cozinhar 
110 558 .......................................... Fia e faz quitanda 
110 558 ....................................Fiadeira e quitandeira 
110 560 ...........................................Cozinha e capina 
110 572 ..............................................Lava e engoma 
110 650 ......................................... Aprende a doceira 
110 693 ................................... Companheiro e pajem 
 
120 - FUNÇÕES PÚBLICAS 
 
120 002 ...............................Admin. do reg. de Itajubá 
120 002 ...........................Administrador do regimento 
120 003 ...................................................... Advocacia 
120 003 .......................................................Advogado 
120 003 ............................... Advogado dos auditórios 
120 004 ...........................................................Afilador 
120 007 ...........................................................Alcaide 
120 008 ............................................................Alferes 
120 008 .................................Alferes do estado-maior 
120 029 ......................................................Carcereiro 
120 038 ........................ Assistente cirurgião f69 0304 
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120 038 .......................................................... Cirurgia 
120 038 ........................................................ Cirurgião 
120 038 ........................................ Cirurgião aprovado 
120 038 ........................................... Cirurgião e irmão 
120 039 ............................................................Aculita 
120 039 .............................. Administrador de dízimos 
120 039 ........................................................... Clérico 
120 039 .............................................. Clerico simples 
120 039 .........................................................Côngrua 
120 039 ......................................... Côngrua e cônego 
120 039 .................................................... De epístola 
120 039 ...................................................... De ordens 
120 039 ............................................. De suas ordens 
120 039 ......................................................... Diácono 
120 039 ........................................................Dizimeiro 
120 039 ..........................................................Dízimos 
120 039 ....................................................Eclesiástico 
120 039 .......................... Eclesiástico de suas ordens 
120 039 ........................................ Eclesiástico diretor 
120 039 ...................................... Eclesiástico jubilado 
120 039 ...................................Eclesiástico subdiretor 
120 039 ............Eclesiástico superior e administrador 
120 039 ............................................... Madre regente 
120 039 ........................................................ Minorista 
120 039 ............................................................Ordem 
120 039 ..................................................... Reverendo 
120 039 ...................................................... Sacerdote 
120 039 .......................Sacerdote e mestre da capela 
120 039 .................................................. Sub-diácono 
120 039 ............................................... Uso de ordens 
120 039 ...................................... Vive de suas ordens 
120 039 ..................... Vive de suas ordens e capelão 
120 040 ................................................... 1º coadjutor 
120 040 ....................................................... Coadjutor 
120 040 ............................. Coadjutor desta freguezia 
120 040 ................................ Coadjutor e eclesiástico 
120 041 ........................................................Cobrador 
120 041 ..................................................... Cobranças 
120 042 ............................. Comandante de esquadra 
120 042 ............................ Comandante do regimento 
120 042 ................ Comandante geral dos municipais 
120 049 .................................. Curador de feitiços NB 
120 049 .....................................................Curandeira 
120 051 ....................................................... Delegado 
120 052 ....................................................... Deputado 
120 055 ...................................... Doutor em medicina 
120 055 ........................................................... Médico 
120 063 .......................................................... Ermitão 
120 064 ................................................... De escrever 
120 064 .....................................................Escrevente 
120 064 .................................................... Escriturário 
120 064 .........................................................Escrivão 
120 064 .......................................... Escrivão ajudante 
120 064 ..............................Escrivão da guarda moria 
120 064 ............................ Escrivão de coletoria geral 
120 064 ..................................Escrivão de juiz de paz 
120 064 .........................................Escrivão de orfãos 
120 064 ............................................. Escrivão de paz 
120 064 ..................................Escrivão de provedoria 
120 064 ....................................... Escrivão de vintena 
120 064 ........................................ Escrivão do distrito 
120 064 ................................ Escrivão do guarda-mor 
120 064 ........................................... Escrivão do juizo 
120 064 ............................... Escrivão do juízo de paz 

120 064 ...................................Escrivão do regimento 
120 064 ..................................... Escrivão eclesiástico 
120 068 ............................................................... A ler 
120 068 ................................................. Aprende a ler 
120 068 ........................... Aprende a ler na gramática 
120 068 ....................................Aprende as 2as letras 
120 068 ........................................... Aprendendo a ler 
120 068 .........................Aprendendo a ler por doente 
120 068 ....................................................Com escola 
120 068 ........Com seu pai e em estudo de gramática 
120 068 ..................................Com seu pai no estudo 
120 068 ....................................................Em estudos 
120 068 .....................................................Escolástico 
120 068 .............................. Estuda a gramática latina 
120 068 ...........................................Estuda gramática 
120 068 .............................................Estudando latim 
120 068 .......................................................Estudante 
120 068 ...................... Estudante do curso do Caraça 
120 068 .......................................Estudante minorista 
120 068 ............................................................Estudo 
120 068 .................................... Estudou as 2as letras 
120 068 ........................................Estudou no Caraça 
120 068 ................................... Foi da aula no Caraça 
120 068 .......................................................Na escola 
120 068 ........................ Na escola de primeiras letras 
120 068 ..................................................No seminário 
120 068 ................................................Verça estudos 
120 068 ............................................... Vive da escola 
120 090 ........................................................Inquiridor 
120 093 .....................................................Juiz de paz 
120 093 ..................................................Juiz suplente 
120 104 .........................................................Meirinho 
120 104 .............................................Oficial de justiça 
120 121 .......................................................... Parteira 
120 129 ............................... Aulas de primeiras letras 
120 129 .......................................................Da escola 
120 129 ....................................................Ensina a ler 
120 129 ..............Ensina as primeiras letras particular 
120 129 ...........................................Ensina gramática 
120 129 ............................................. Ensina meninos 
120 129 ..............Escola particular de primeiras letras 
120 129 ............................................................Mestre 
120 129 ........................................... Mestre de escola 
120 129 ........................................ Mestre de meninos 
120 129 ............................. Mestre de primeiras letras 
120 129 .............................................. Mestre jubilado 
120 129 ............Mestre particular das primeiras letras 
120 129 .................. Mestre régio das primeiras letras 
120 129 ........................ Operário das primeiras letras 
120 129 ...................................................... Pedagogo 
120 129 ....................................................... Professor 
120 129 .......................................Professor das letras 
120 129 ........ Professor de escola de primeiras letras 
120 129 .......................................... Professor de grau 
120 129 .........................Professor de primeiras letras 
120 129 ............ Professor público de primeiras letras 
120 131 ........................................Reitor de seminário 
120 135 ........................................................Sacristão 
120 135 ........................................Sacristão da matriz 
120 135 .............................................Sacristão menor 
120 135 .................................................Sacristão mor 
120 140 ........................................................ Servente 
120 140 ..............................Servente de recolhimento 
120 140 ......................................Servente no hospital 
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120 142 ....................................................... Meliciano 
120 142 ................................................... Seus soldos 
120 142 ......................................................... Soldado 
120 142 ....................................... Soldado de milícias 
120 142 ......................Soldado do batalhão de Caeté 
120 142 ................................................ Soldado pago 
120 142 .......................... Soldado reformado 1a linha 
120 142 ............................................................. Soldo 
120 143 ......................................................Solicitador 
120 143 .................................... Solicitador de causas 
120 147 .............................................Tenente coronel 
120 147 ....................................Tenente coronel pago 
120 147 ........................... Tenente coronel reformado 
120 155 ......................................................... Capelão 
120 155 .................................... Capelão da aplicação 
120 155 ....................... Capelão da capela da Tapera 
120 155 ...............................................Capelão da Sé 
120 155 .........................................Capelão de sua tia 
120 155 .................... Capelão do distrito, eclesiástico 
120 155 ......................................... Capelão particular 
120 155 ...............................................................Cura 
120 155 ........................................... Eclesiástico-cura 
120 155 .........................................Irmão do santuário 
120 155 ............................................................. Irmão 
120 155 ........................................................... Pároco 
120 155 ..................................Pároco desta freguesia 
120 155 ............................. Sacerdote afetivo capelâo 
120 155 ........................................................... Vigário 
120 155 ..............................Vigário colado, presbítero 
120 155 ..........................................Vigário COMFER. 
120 155 .......................................Vigário da freguesia 
120 155 .............................................. Vigário da vara 
120 155 ..................................Vigário desta freguesia 
120 156 ...............................................Juiz de vintena 
120 156 .......................................................... Vintena 
120 156 ...................................................... Vintenário 
120 171 ........................Jornaleiro e militar reformado 
120 171 ............ Jornaleiro ou militar reformado com meio soldo 
120 177 .............. Médico e empregado na mineração 
120 180 ................. Provedor negreiro geral e cônego 
120 211 ....................................Escrivão e juiz de paz 
120 220 .......................................................... Porteiro 
120 220 ........................................... Porteiro da maça 
120 220 ...................................Porteiro dos auditórios 
120 222 ........................................ Redator da estrela 
120 226 ..................................................... Enfermeira 
120 226 ...................................................... Infermeira 
120 245 ........................................... Empregado pago 
120 245 ........................................Empregado público 
120 247 ............................... Administrador do correio 
120 247 ...........................................................Correio 
120 247 .........................Correio da câmara municipal 
120 249 .......................... Aplicada na arte da pintura* 
120 249 ...........................................................Artista4 
120 251 ............................................ Guarda nacional 
120 252 ......................................................1º tabelião 
120 252 ......................................................2º tabelião 
120 252 .........................................................Tabelião 
120 253 ..................... Distribuidor e contador do juizo 
120 258 .... Professor das primeiras letras e secretário da câmara 

                                                             
* Ocupação indevidamente incluída. 
4 Artista  no sentido de artesão. 

120 261 .............Procurador fiscal da fazenda pública 
120 263 ............................................Promotor público 
120 266 ................................................ Juiz municipal 
120 267 .................................................Juiz de direito 
120 293 .............................................Clérigo e escola 
120 293 .................................Eclesiástico e professor 
120 293...... Eclesiático, do seu patrimônio e professor de medicina 
120 293.................Sacerdote e mestre de gramática no seminário 
120 293 ................. Sacerdote e professor de retórica 
120 296 .................................Juiz ordinário do distrito 
120 299 ..........................................Agente de causas 
120 299 ....................................................Requerente 
120 299 ...................................Requerente de causas 
120 299 .....................................Solicitador de causas 
120 304 ....................................Inspetor de quarteirão 
120 331 ............................................................ Jurista 
120 334 .............Escrivão da paz e da arte de pintura 
120 338 ................................ Recolhidas no convento 
120 338 ........................Serve dentro do recolhimento 
120 338 ............................Serve fora do recolhimento 
120 339 ............ Procurador das recolhidas e capelão 
120 342 ....................................................... Capeleiro 
120 349 ........................... Administrador e procurador 
120 371 ............................................................. Fiscal 
120 371 ...............................................Fiscal suplente 
120 376 ........................................ Porteiro da câmara 
120 376 .................................Porteiro do juízo de paz 
120 381 ................................................... Juiz de vara 
120 382 .......................................................... Aferidor 
120 383 .......................................................Comissão 
120 385 ...................................................Arrecadador 
120 385 .......................................................Arrecador 
120 397 .....................................................Comissário 
120 397 ........................Comissário de São Francisco 
120 399 .............................................Oficial de justiça 
120 399 .........................Oficial de justiça do ordinário 
120 399 ................................... Oficial do juízo de paz 
120 401 ............................................................. Militar 
120 401 .....................................................Reformado 
120 401 ................................. Reformado de 1a. linha 
120 402 ......................................................Sangrador 
120 418 ........................................Sargento mor pago 
120 419 ...................................................... Secretário 
120 422 ................................................. Guarda livros 
120 422 ........................................................... Livreiro 
120 424 ..........................................Fiadeira e padeira 
120 424 ...............Vive de fazer pão, biscoito e de fiar 
120 425 .........................................Capitão reformado 
120 426 ................................................. Coronel pago 
120 472 ..........................................................Pedeste 
120 472 ..........................................................Pedesto 
120 472 ........................................................ Pedestre 
120 472 ...........................................Pedestre da junta 
120 472 ........................................................ Pedestro 
120 484 .....................................................Fabriqueiro 
120 484 ...........................Fabriqueiro desta freguesia 
120 485 ....................................................Adivinhador 
120 487 .....................................................Procurador 
120 488 .............................................................Oficial 
120 489 ........................................ Negociante e fiscal 
120 495 .............Sacristão, escrivão e empregado na advocacia 
120 495 .....Sacristão, escrivão no impedimento e empregado na advocacia 

120 529 ........................................................Contador 
120 529 ...............................Contador do juízo de paz 
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120 529 .......................................... Contador do juízo 
120 529 ..................................................... Contadoria 
120 531 ......................................................Intendente 
120 535 ...................................................... Rezadeira 
120 540 ..............................................................Leigo 
120 541 ..........................................Agente de causas 
120 543 .................................... Secretário da câmara 
120 544 ..............................................................Bispo 
120 545 .......................Sacerdote, ordens e medicina 
120 546 .......................................Sacerdote e músico 
120 546 ................................ Sacerdote e subchantre 
120 547 ............Presbitero e escrivão do contencioso 
120 547 ................. Sacerdote e escrivão eclesiástico 
120 548 ..........................................................Curador 
120 557 .. Escrivão de paz e administrador do correio 
120 605 ................Administrador do porto de Agoapé 
120 626 ..................................... Capitão engenheiro5 
120 626 .................................................. Engenheiro6 
120 652 .................................. Secretário da comarca 
120 654 ........................... Administrador de alferições 
120 667 ............................................Mestre de dança 
120 671 ............................................ Capitão do mato 
120 679 ...................................Professor de medicina 
120 679 ................... Professor de medicina e cirurgia 
120 684 ................Eclesiástico e juiz de paz suplente 
 
130 - NÃO OCUPADOS 
 
130 065 ..........................................................Escultor 
130 091 ..........................................................Aleijado 
130 091 .....................................Aleijado de um braço 
130 091 ............................................................ Anano 
130 091 .............................................................. Anão 
130 091 ........................................................ Cançado 
130 091 .................................................Cega da vista 
130 091 .............................................................. Cego 
130 091 ............................................ Cego e mendigo 
130 091 ......................................... De cama "affetiva" 
130 091 ........................................................ Demente 
130 091 .......................................... Demente do juízo 
130 091 ........................................................... Doente 
130 091 ............................................... Doente do mal 
130 091 ......................................... Doente do sangue 
130 091 ............................................................. Doido 
130 091 ........................... Em nada por perder o juízo 
130 091 .............................Enferma, vive de caridade 
130 091 ......................................................... Enfermo 
130 091 ........................... Enfermo e vive de esmolas 
130 091 ...................................................... Entrevada 
130 091 ...................... Entrevado, reformado 1a linha 
130 091 .................................................Está de cama 
130 091 .............................................. Está entrevada 
130 091 ..................................................... Estropiado 
130 091 .................................................... Estuporado 
130 091 ...............................................................Gota 
130 091 ............................................... Impossibilitado 
130 091 .............................................................. Inábil 
130 091 ..................................... Inapta para o serviço 
130 091 .......................................................... Inválido 
130 091 .......................................... Já não dá serviço 

                                                             
5 No sentido atual do termo 
6Idem 

130 091 ............................................................Lázaro 
130 091 ............................................. Lázaro mendigo 
130 091 ................................. Lázaro vive de esmolas 
130 091 ............................................................. Louca 
130 091 ........................................................... Maluca 
130 091 .........................................................Maníaco 
130 091 ...........................................Mendigo enfermo 
130 091 ....................................................Mentecapto 
130 091 .......................................................... Molesto 
130 091 ...........................................................Morféia 
130 091 ........................................................Morfético 
130 091 ..............................................................Muda 
130 091 ........................................................ Na cama 
130 091 ....................................Nada faz por enferma 
130 091 ............................................................. Parvo 
130 091 ............................................................ Pateta 
130 091 ..........................................................Pintieiro 
130 091 ................................................Pobre aleijado 
130 091 ................................................. Pobre doente 
130 091 ................................................. Pobre e cega 
130 091 ...............................................Pobre enfermo 
130 091 ............. Pobre mendigo e doente de morféia 
130 091 .........................................Pobres no hospital 
130 091 ...................................................Reumatismo 
130 091 ............................................................. Surdo 
130 091 ................................................................Tolo 
130 091 ...........................................................Velhice 
130 091 ..............................................................Velho 
130 091 ..........................................Vive muito doente 
130 105 ....................................................De esmolas 
130 105 .........................................................Esmolas 
130 105 ........................................ Família pobríssima 
130 105 ........................................................ Indigente 
130 105 ....................................................Mendigante 
130 105 .........................................................Mendigo 
130 105 ..........................................Pedesto indigente 
130 105 ................................................Pedir esmolas 
130 105 ............................................................. Pobre 
130 105 .............................................. Pobre mendiga 
130 105 ................................................... Pobremente 
130 105 .................................Sustentado da caridade 
130 105 .................................................. Tira esmolas 
130 105 ............................................ Vive de esmolas 
130 106 ............................................................. Dama 
130 106 ...........................................................Fadista 
130 106 ..........................................................Meretriz 
130 106 ...................................Meretriz e nada de fiar 
130 109 .............................................Aprende música 
130 109 .................................... Em estudo de música 
130 109 .................................................Moço do coro 
130 109 ........................................................... Músico 
130 109 .................................. Músico fator de orgãos 
130 109 ......................................................Na música 
130 138 .....................A carregar os irmãos pequenos 
130 138 ....................................... Apartada do marido 
130 138 ............................................................... Atoa 
130 138 ..................................Ausente de seu marido 
130 138 .............................................. Com seu irmão 
130 138 ............................................ Com seu senhor 
130 138 ............................................. Com seus filhos 
130 138 ...............................................Com seus pais 
130 138 ..................................................Com sua avó 
130 138 ....................................Com sua filha e netos 
130 138 ................................................ Com sua mãe 
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130 138 ................................................... Com sua tia 
130 138 .......................................Criando com sua tia 
130 138 ..................................................... Criando-se 
130 138 ................................Criando-se com seu avô 
130 138 ................................................ Desamparado 
130 138 .................................................. Desocupado 
130 138 ............................. Em companhia de seu pai 
130 138 ...........................Em companhia de sua mãe 
130 138 ...............................Em nada ainda se ocupa 
130 138 .........................................Em nada se ocupa 
130 138 .......................................Em pouco se ocupa 
130 138 ......................................... Famílio, de famílio 
130 138 .............................. Filha natural com seu pai 
130 138 ........................................................ Indigente 
130 138 ............................................................... Inútil 
130 138 ..............................................Já não trabalha 
130 138 .................................................... Nada já faz 
130 138 ................................................. Não faz nada 
130 138 ............................................... Não tem ofício 
130 138 ....................................................... Nenhuma 
130 138 .............................................. Nenhuma cosa 
130 138 ............................................................... Ócio 
130 138 ................................................ Sem emprego 
130 138 ................................................... Sem marido 
130 138 ...............................................Sem ocupação 
130 138 ......................................................Sem ofício 
130 138 .................................................... Serve o pai 
130 138 .................................................Sujeito ao pai 
130 138 ....................................................... Vadiando 
130 138 ............................................................. Vadio 
130 138 ........................................... Vive com seu pai 
130 138 ........................................ Vive na ociosidade 
130 138 .................................................... Vive sujeito 
130 154 .................................................... Caminheiro 
130 154 ..........................................................Viajante 
130 154 ...........................................................Viajeiro 
130 154 ...................................................... Viandante 
130 154 ...........................................Vive de caminhar 
130 301 .............................Vive de suas curiosidades 
130 318 ...................................................... Imaginário 
130 318 ......................................................... Santeiro 
130 327 .......................................................... 1º. pam 
130 327 .......................................................... 2º. pam 
130 327 ........................................................Algodões 
130 327 ............................................... ARUPEMBR.a 
130 327 ....................................... Capitão de assaltos 
130 327 ......................Capitão de estampas f74 0304 
130 327 ...................................................... Cata sego 
130 327 .....................................................Convivente 
130 327 ............................................................ Coreio 
130 327 ..............................................................Corte 
130 327 ..................................................... Cossareiro 
130 327 .....................................................Disafasada 
130 327 ........................................................ Edropica 
130 327 ....................................................Escributado 
130 327 ................................................... Eseributado 
130 327 ................................................. Estravagante 
130 327 ........................................Fazedor de marcas 
130 327 ......................................................Fulandeiro 
130 327 .....................No caminho - no CAM.o do Rio 
130 327 .........................................................Obstruto 
130 327 ................................Ocupações ininteligíveis 
130 327 ......................................................... Peareiro 
130 327 .......................................... Pinça de galinhas 

130 327 ..................................................Quentar fogo 
130 327 ......... Setenciada aos trabalhos da pacificação dos índios por toda sua vida 

130 344 ..........................................................Jogador 
130 344 ....................................................... Jugadeiro 
130 345 ...............................................Escravo fugido 
130 345 ............................................................Fugido 
130 375 ..................................................Casa de jogo 
130 398 ......................................................... Andador 
130 398 ......................................................... Andante 
130 398 .......................................................... Andeira 
130 400 ........................................................... Rábula 
130 403 .............................................Meretriz e pobre 
130 536 ..................................................... Rebocador 
130 537 ..................................................Valetudinário 
130 692 ....................................Não trabalha rendeira 
 
140 - OUTROS 
 
140 026 ......................................................Camarada 
140 026 ................................... Camarada de boiadas 
140 026 ..................................... Camarada de porcos 
140 026 ........................................Camarada de tropa 
140 026 ............................................. Camarada justo 
140 149 .......................................................... Rodeiro 
140 149 ......................................................... Torneiro 
140 149 .........................................Torneiro de chifres 
140 157 ...........................................................Violeiro 
140 262 ......................................Agência e estudante 
140 380 ........................................................Cravador 
140 631 ........................................................Estivador 
140 666 ..................................................... Broquiador 
140 666 ..........................................Trabalha de broca  
 
150 - RENTISTAS 
 
150 158 ............................................ Vive de aluguéis 
150 160 ...........................Vive de jornais de escravos 
150 160 ...Vive de jornais de seus escravos alugados 
150 161 ................................................... Com rendas 
150 161 ...............................................Vive de rendas 
150 392 ...................................Vive de jornais do filho 
150 405 .................. Vive de jornais de seus escravos 
150 405 ...................................Vive de seus escravos 
 
500 - AGROPECUÁRIA E/OU 010, 020, 030, 
040, 050 
 
500 164 ......................................... Cirurgião e cultura 
500 164 .......................................Lavrador e cirurgião 
500 166 ...................Cultura e escrivão do juiz de paz 
500 166 ........................................ Lavoura e escrivão 
500 167 .................................Lavoura e juiz delegado 
500 167 ......................................Lavrador e delegado 
500 168 .......................Cultura, criações e fabriqueiro 
500 182 .........................................Agricultor e criador 
500 182 ............ Agricultura e criação de gado vacum 
500 182 ..........................................Chácara e criação 
500 182 ..Criação de gado vacum e cavalos e cultura 
500 182 ................ Criador de gado vacum e lavrador 
500 182 ........................................... Criador e lavoura 
500 182 ............................................Criador e plantar 
500 182 ..................Cultura e criação de gado vacum 
500 182 ............................Cultura e criação de gados 
500 182Cultura e criação de gados vacuns e cavalares 
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500 182 ..........................................Cultura e criações 
500 182 ............................................ Cultura e criador 
500 182 ................................................ Cultura e criar 
500 182 ............................................... De roça e criar 
500 182 ...............................................Lavoura e criar 
500 182 ......................................... Lavrador e criador 
500 182 ........................... Lavrador e criador de gado 
500 182 ..................................... Lavrador e porqueiro 
500 182 ................................................. Lavrar e criar 
500 182 ...................................................Planta e cria 
500 182 ........................................Planta e cria gados 
500 182 ............................. Planta o seu quintal e cria 
500 182 ................................................ Plantar e criar 
500 182 ..................................... Plantar e criar gados 
500 182 .................................Plantar mandioca e cria 
500 182 ........................................... Roceiro e criador 
500 182 ............................. Roceiro e criador de gado 
500 182 ............................... Vive de cultura e criação 
500 182 ........Vive de cultura e criação de gado vacum e cavalar 
500 182 ....................Vive de cultura e criação vacum 
500 182 ........................................Vive de roça e criar 
500 235 ........................................ Agricultor e criador 
500 235 ................................... Chácara e criar gados 
500 235 ........................................... Cultura e criação 
500 235 ..................................... Cultura e criar gados 
500 235 .............................Fazenda de plantar e criar 
500 235 .............................Lavoura de fumo e criador 
500 307 ......................................... Criador e vaqueiro 
500 309 ............................ Fazendeiro de seus gados 
500 309 ......................................Fazendeiro e criador 
500 443 ............................................Cultura e música 
500 443 ............................................ Musico e roceiro 
500 443 ...............................................Roça e violeiro 
500 478 ......................................Lavrador e campeiro 
500 478 .................................... Roceiro e campeador 
500 478 ....................................... Roceiro e campeiro 
500 480 ..................................... Proprietário e criador 
500 562 .....................................Cozinha e faz farinha 
500 590 ....................................... Roceiro e boiadeiro 
500 610 .........................Cozinheira e cultiva o quintal 
500 617 .....................Planta o quintal e anda a lenha 
 
 
 
 
510 - AGROPECUÁRIA (ATIVIDADES 
ARTESANAIS E MANUFATUREIRAS) 
 
 
510 172 .................................. Carpinteiro e agricultor 
510 172 ............... Carpinteiro e cultiva a sua fazenda 
510 172 ...................................... Carpinteiro e cultura 
510 172 ......................Lavoura e oficial de carpinteiro 
510 172 ...................... Lavoura e ofício de carpinteiro 
510 172 ....................................Lavrador e carpinteiro 
510 172 ................................Oficial carpinteiro e roça 
510 172 .............................................. Roça e carpina 
510 172 ..................................... Roceiro e carpinteiro 
510 181 .......................................... Ferreiro e lavoura 
510 181 ......................................... Lavrador e ferreiro 
510 181 ...............................................Roça e ferreiro 
510 181 ...........................................Roceiro e ferreiro 
510 189 .......... Ferreiro, cultura, criação e faz queijos 
510 189 ............................ Lavrador, ferreiro e criador 

510 191 ........................Lavoura e oficial de sapateiro 
510 191 ......................................Lavrador e sapateiro 
510 191 ........................................Roça e faz sapatos 
510 191 ............................................ Sapateiro e roça 
510 191 ........................................ Sapateiro e roceiro 
510 191 ......................Sapateiro e se ocupa em roçar 
510 195 ......................................... Carapina e criador 
510 195 ...................................... Criador e carpinteiro 
510 223 .....................................Lavrador e caldereiro 
510 237 ............................................. Chapéus e roça 
510 237 .......................................Cultura e chapeleiro 
510 237 ..................Cultura e fazer chapeús de palha 
510 237 ...............Vive de cultura e chapéus de palha 
510 238 .........................................Lavrador e telheiro 
510 238............... Plantar mandioca na sua chácara e fazer telhas 
510 238 ...............................................Roceiro e telha 
510 238 ...........................................Telheiro e roceiro 
510 240 .................................................Cultura e sela 
510 240 .......................................... Lavrador e seleiro 
510 240 ............................................Roceiro e seleiro 
510 240 .............................................Seleiro e roceiro 
510 250 ...........................................Artista7e lavrador 
510 284 ............................................Criador e ferreiro 
510 295 ........................ Lavrador, criação e sapateiro 
510 295 ..................................Sapateiro, planta e cria 
510 302 ..............................................Cortume e roça 
510 302 ...........................................Criador e curtidor 
510 302 ............................. Vive de criação e cortume 
510 310 ..............................................Roceiro e oleiro 
510 361 ........................................Lavrador e caçador 
510 361 ..........................................Roceiro e caçador 
510 389 .................................Lavoura e suas panelas 
510 389 ....................................Lavradora e paneleira 
510 389 ............................. Planta, chácara e panelas 
510 389 ..................................Plantar e fazer panelas 
510 389 .....................................Roça e fazer panelas 
510 389 ............................................Roça e paneleiro 
510 393 ......................................... Lavrador e ferreiro 
510 393 .......................... Lavrador e oficial de ferreiro 
510 420 ........................ Cultura, criação e faz queijos 
510 429 ......................................... Chácara e padeiro 
510 429 .............. Vive de sua chácara e de fazer pão 
510 430 ..........................Criador de gado e faz queijo 
510 430 ............................................Criar e faz queijo 
510 450 ........................................Criação e sapateiro 
510 450 ............................................ Criar e sapateiro 
510 452 ..........................Planta e vive de seu moinho 
510 455 ...................................... Chácara e sapateiro 
510 460 .........................Criar e fazer panela de barro 
510 461 ................................Criar, chácara e panelas 
510 461 ........................ Criar, plantar e fazer panelas 
510 461 .....................................Roça, criar e panelas 
510 465 ........................................Chácara e pedreiro 
510 468 .............................Chácara, telhas e panelas 
510 474 ........................................Agricultor e curtidor 
510 474 ...........................................Cortidor e roceiro 
510 474 .......................................... Cultura e curtume 
510 474 ..........................................Lavoura e curtidor 
510 490 ............ Lavrador, oficial de ferreiro e telheiro 
510 500 ....................Agricultora com fábrica de fumo 
510 500 ..................Lavrador e manufatura de tabaco 
510 500 .................................................. Roça e fumo 

                                                             
7 Idem nota 1. 
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510 526 ........................................Agricultor e ourives 
510 526 ..........................Lavrador e oficial de ourives 
510 568 .......................................Roça e faz gamelas 
510 589 ..............Lavrador, criador e oficial de seleiro 
510 600 ................................... Agricultor e fogueteiro 
510 633 ....... Lavrador, criador e oficial de carpinteiro 
510 634 ......................................... Latueiro e negócio 
510 659 ...................... Agricultor e fabricante de ferro 
510 659 ....................... Lavrador e fabricante de ferro 
510 659 .......................Lavrador e manufator de ferro 
510 660 ..................Fazendeiro e manufator de Ferro 
510 662 ......................... Criador e manufator de ferro 
510 678 ......................... Agricultor com fábrica de cal 
510 681 .............................. Fábrica de café e lavoura 
510 697 ...................Aprendiz de carpinteiro e roceiro 
511 170 ........................................ Fiadeira e criações 
 
511 - FIAÇÃO E TECELAGEM 
 
511 170 .........................................Fiadeira e criadora 
511 170 ..................................................... Fiar e criar 
511 201 ...... Roceira, fiadeira, costureira e cozinheira 
511 206 ......................................Agricultora e fiadeira 
511 206 ........................................... Cultura e fiadeira 
511 206 .................................... Cultura e fiar algodão 
511 206 ....................................................Fia e planta 
511 206 .......................................... Fia e vive de roça 
511 206 ..........................................Fiadeira e lavoura 
511 206 .......................................Fiadeira e lavradora 
511 206 ...............................................Fiadeira e roça 
511 206 ..................................................... Fiar e roça 
511 206 .................................................Lavoura e fiar 
511 206 ............................................. Roça e faz liços 
511 206 .................................................. Roceira e fia 
511 206 .......................................... Roceira e fiadeira 
511 206 ......................................... Roceiro e faz liços 
511 217 ............................................Alfaiate e cultura 
511 217 ...........................................Alfaiate e na roça 
511 217 .........................................Lavrador e alfaiate 
511 217 ...........................................Roceiro e alfaiate 
511 221 .............................................Alfaiate e venda 
511 221 ............................... Alfaiate e venda da terra 
511 311 ......................................Agricultura e alfaiate 
511 317 ..........................................Agricultura e coze 
511 348 ................................................De tear e roça 
511 348 .................................................. Roça e tecer 
511 348 ....................................... Roceira e tecedeira 
511 394 ............................................Lavrador e oleiro 
511 409 ..... Trabalha com algodão e outras agências 
511 428 ...................................... Chácara, fiar e tecer 
511 428 ........................ Fiadeira, tecedeira e chácara 
511 428 ........................ Vive de sua chácara e de fiar 
511 428 ......Vive de sua chácara e de fiar algodões e tecer 
511 432 .......................................... Costura e criação 
511 432 ............................ Vive de costura e criações 
511 432 ........................ Vive de criar e suas costuras 
511 456 .................. Cultura, criar, tecer e fazer cesto 
511 457 .......................... Cultura, tecedeira e fiadeira 
511 457 ........................................ Plantar, fiar e tecer 
511 457 ........................................... Roça, fiar e tecer 
511 471 .................................. De fiar, coser e plantar 
511 471 .......................................Planta, fia e costura 
511 504 ..........................Roça e fábrica de mandioca 
511 565 ................................................. Fia e monjolo 

511 565 ......................................... Fiadeira e monjolo 
511 586 ................................Fazendeiro e carpinteiro 
511 647 ..............................Vive de cultura e rendeira 
511 672 ......................... Costureira, roceira e mineira 
511 673 ...........................Sapateiro, roceiro e mineiro 
 
512 - ENGENHOS 
 
512 078 ..........................................Feitor de engenho 
512 169 ....................................... Fazendeira emjinho  
512 169 ......................Fazendeiro de roça e engenho 
512 169 ...................... Fazendeiro e engenho de bois 
512 169 ............................Fazendeiro e engenho real 
512 169 ............................................ Roça e engenho 
512 186 .......De engenho, de fazenda seca e de criar 
512 207 ................Agricultor com engenho de açúcar 
512 207 .... Agricultor com engenho de cana de moer com água e 
 fábricas de aguardentes e açúcar 
512 207 ...Agricultor com engenho de cana de moer com águas e  
fábrica de aguardentes 
512 207....... Agricultor com engenho de cana de moer com bois e  
fábrica de aguardentes 
512 207....... Agricultor com engenho de cana de moer com bois e  
fábricas de açúcar e aguardente 
512 207 ...................... Agricultor com fábrica de cana 
512 207 ................Agricultor com fábrica de engenho 
512 207 .................Agricultura com engenho de cana 
512 207 ............................. Cultor e engenho de cana 
512 207 ......................................... Cultura e engenho 
512 207 ............................................. Engenho e roça 
512 207 .....................................Engenho, roça e café 
512 207 ............................. Fábrica de cana e lavoura 
512 207............ Fábrica de engenho de cana, café e mantimentos 
512 207 .................Lavrador com engenho de açúcar 
512 207 ...................................Lavrador e engenheiro 
512 207 ............................Lavrador engenho de cana 
512 207 ...........Lavrador fábrica de engenho de cana 
512 207 ...................................Lavradora de engenho 
512 207 ...................................................Roça e cana 
512 207 ................................Roça e engenho de bois 
512 207 ...............................Roça e engenho de cana 
512 207 .................................... Roceiro e engenheiro 
512 207 .....................................Roceiro e engenhoca 
512 207 ..............................................................Sócio 
512 207 ...................Vive de roça e engenho de cana 
512 208 .....................Agricultor, criador e engenheiro 
512 208................Lavrador, criador e fábrica de engenho de cana 
512 378 ................................Engenho de cana e criar 
512 508.................Empregado em engenho e planta mantimentos 
512 508 Empregados na fábrica de engenho de cana, cafés e mantimentos   

512 514 ............................... Cultura, engenho e feitor 
512 515 ......... Engenho de cana e engenho de serrar 
512 525 ......................... Proprietário, roça e engenho 
512 599 ......Agricultor com engenho de cana de moer com água,  
fábricas de aguardente, e açúcar, e engenho de serrar madeiras 
512 602.................... Lavrador com engenhos de canas e farinhas 
512 645......... Cultura, engenho, criação de gado vacum e cavalar 
512 645 .......................... Engenho, lavrador e criador 
 
520 - COMÉRCIO 
 
520 173 ....................................... Lavrador e mascate 
520 175 ........... Agricultor e baldeia mantimentos para a IC do OP com seus burros 

520 175 .............................. Agricultor e tropa do O.P. 
520 175 ....................... Agricultor e tropa para a corte 
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520 175 ..........................Agricultor e tropa para o Rio 
520 175 ...........................Agricultor e tropa para O.P. 
520 175 ...........Agricultor e tropeiro do CAM.o do Rio 
520 175 ................. Cultura de café cana mantimentos e tem tropa 
520 175 .. Lavoura e usa conduzir cargas em ALG.es 
520 175 ........................................ Lavrador e tropeiro 
520 175 .................................................. Roça e tropa 
520 175.....Roceiro e baldeador de mantimentos para a IC com seus burros 

520 175 .............................................. Tropa e cultura 
520 175 ...................................... Tropeiro e agricultor 
520 175 .......... Vive de sua roça e baldeia mantimentos para a IC do OP 

520 175 ...................................Vive de tropa e cultura 
520 176 .......Cultura, criações e loja de fazenda seca 
520 178 ........................................... Chácara e venda 
520 178 ............................................. Cultura e venda 
520 178 ................................Cultura e venda da terra 
520 178 .......................... Lavoura e negócio de carne 
520 178 ...................................Lavrador e negociante 
520 178 ............ Lavrador e negócio de fazenda seca 
520 178 ................................................. Loja e cultura 
520 178 ..................Negociante de fazenda e lavoura 
520 178 .....................................Negociante e lavoura 
520 178 ......................................... Negociante e roça 
520 178 .....................................Negócio e agricultura 
520 178 ...........................................Negócio e cultura 
520 178 ..........................................Negócio e lavoura 
520 178 .............................................. Negócio e roça 
520 178 .....................................Roceiro e negociante 
520 178 .....................Roceiro e negociante de gados 
520 178 .............................. Vive de cultura e negócio 
520 178 .................................. Vive de negócio e roça 
520 185 .................................... Lavrador e taverneiro 
520 190 ...........................................Carreiro e cultura 
520 190 ...............................................Carreiro e roça 
520 190 ......................................... Lavoura e carreiro 
520 190 ........................................ Lavrador e carreiro 
520 190 ................................................ Roça e carrea 
520 190 .......................................... Roceiro e carreiro 
520 196 ...........................................Criador e carreiro 
520 204 ......................Lavrador, criador e negociante 
520 204 .......... Lavrador, criador, negócio de fazenda 
520 204 .........................Negociante, cultura e criador 
520 204 ................. Negócio de fazenda, planta e cria 
520 204 ....................... Negócio, agricultura e criação 
520 213 .................................... Roceiro e quitandeiro 
520 282 ......Com venda da terra e criação de gado vacum 
520 282 ..................................... Negociante e criador 
520 282 ................... Negócio de fazenda seca e criar 
520 282 .............................................. Negócio e criar 
520 297 ............................... Fazendeiro e negociante 
520 297 .................................... Fazendeiro e negócio 
520 306 ........................................ Roceiro e vaqueiro 
520 444 .................................Roça e carrear madeira 
520 475 .................................... Criações e taberneiro 
520 550 ..................................Agricultor e negociante 
520 550 .......................................Agricultor e negócio 
520 550 ................................Agricultura e negociante 
520 636 ........................... Lavrador, criador e tropeiro 
520 689 ........................ Carreiro e negociante roceiro 
520 700 .......................... Roceiro e tocador de gados 
520 701 ............................... Roceiro, carreiro, criador 
520 703 ...................... Roceiro e camarada de gados 
 
530 - FUNÇÕES PÚBLICAS 

 
530 198 .......Lavrador, criador e mestre de primeiras letras 
530 202 ............... Juiz de paz do distrito e fazendeiro 
530 202 .........................................Juiz de paz roceiro 
530 202 .................................Juiz suplente e lavrador 
530 202 ............................... Lavrador e juiz de orfãos 
530 202 ................................... Lavrador e juiz de paz 
530 205 .......................... Lavoura e oficial deste juizo 
530 205 ........................... Lavrador e oficial de justiça 
530 205 .............................Oficial de justiça e lavoura 
530 205 ........................ Oficial de justiça vive de roça 
530 234 ..........Cultura, criação e vive de suas ordens 
530 243 ..............Cultiva por seus escravos e o soldo 
530 243 ................................. Cultura e cabo do mato 
530 243 ............................ Cultura e pedesto do mato 
530 243 ............................................. Lavoura e soldo 
530 243 ........................................... Lavrador e militar 
530 243 ...........................................Pedeste e cultura 
530 243 ...........................Roceiro e soldado miliciano 
530 244 ....................................Lavrador e advogado 
530 330 .........................De suas ordens e de lavoura 
530 330 ...............................Eclesiástico e fazendeiro 
530 330 ...................................Eclesiástico e lavrador 
530 330 ........ Eclesiástico, de suas ordens e lavrador 
530 330 ........................................... Lavrador e padre 
530 330 ........................................... Ordens e lavoura 
530 330 ....................................Vive de ordens e roça 
530 343 .........................................Roceiro e suplente 
530 357 ................... Cultura e oficial do 3º quarteirão 
530 357 ................... Cultura e oficial do 4º quarteirão 
530 357 ..................... Lavrador e oficial de quarteirão 
530 377 ...................................... Lavrador e dizimeiro 
530 447 ...........................Cultura, criação e delegado 
530 447 .......Lavrador, criador e juiz delegado de paz 
530 491 ........Fiscal suplente e proprietário de cultura 
530 491 ..............................................Lavoura e fiscal 
530 491 ...............................Lavoura e fiscal suplente 
530 491 ............................................ Lavrador e fiscal 
530 501 ...................................... Lavrador e cobrador 
530 511 .... Criador de gado e suas ordens presbítero 
530 569 .....................................Agricultor e deputado 
530 591 ..............................Criador e oficial de justiça 
530 596 ...Mineiro, eclesiástico e engenheiro de cana 
530 651 ...................................... Tabelião e agricultor 
 
540 - ASSALARIADOS 
 
540 264 ...................................................Feitor e roça 
540 264 .............................................Lavrador e feitor 
540 264 ...........................Lavrador e feitor de seu pai 
540 264 .............................................. Roceiro e feitor 
540 459 .. Administrador da casa e da cultura da roça 
540 691 .............................Roceiro e capitão do mato 
 
550 - MINERAÇÃO 
 
550 174 ........................................Agricultor e mineiro 
550 174 .........................................Cultura e faiscador 
550 174 ...................................... Cultura e mineração 
550 174 ..................................... Lavoura e mineração 
550 174 .........................................Lavrador e mineiro 
550 174 ................................. Mineração e agricultura 
550 174 ...........................Minerar e plantar mandioca 
550 174 ...................... Minerar e plantar o seu quintal 
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550 174 .............................. Plantações e minerações 
550 174 .............. Proprietário de cultura e mineração 
550 174 .................................................. Roça e lavra 
550 174 ..................................... Roceira e mineração 
550 174 .........................................Rosseira e Mineira 
550 174 .................................... Trabalha com seu pai 
550 174 ..............................Vive de mineração e roça 
550 229 . Cultura, mineração e criador de gado vacum e cavalar e boticário 

550 229 ......... Cultura, mineração, criação e boticário 
550 246 ..................................Criar, minerar e plantar 
550 246 ...................................... Criar, roça e mineiro 
550 246 ........................Fazendeiro, mineiro e criador 
550 246 ...................... Lavrador, criador e garimpeiro 
550 246 ............................Lavrador, mineiro e criador 
550 408 ........................................ Criador e faiscador 
550 408 ......................... Faiscar e criar sua vaquinha 
550 411 ........................................ Faiscador e cultura 
550 411 ........................................... Lavoura e faiscar 
550 442 .........................................Chácara e minerar 
550 442 .......................Mineiro e vive de sua chácara 
550 449 .................................. Criar, quintal e mineiro 
550 614 .......................................Criador e minerador 
550 668 ................Agricultor e mineiro e desacizado8 
 
560 - OUTRAS 
 
560 308 ....................................... Criador e estudante 
560 360 ........................................ Lavrador e arriador 
560 410 ....................................... Lavoura e agências 
560 410 ..............................................Roça e agência 
560 462 .......................................... Chácara e jornais 
560 476 ......................................Lavrador e pescador 
560 481 ............................................ Roceiro e pajem 
560 538 .....................Agricultura e gênero doméstico 
 
610 - ATIVIDADES MANUAIS E 
MECÂNINCAS 
 
610 165 ........................... Mineiro e engenho de cana 
610 458 ...........................................Mineiro e curtidor 
 
611 - ATIVIDADES MANUAIS MECÂNICAS 
COM TECIDOS 
 
611 464 ........................................... Mineiro e alfaiate 
 
640 - ASSALARIADOS 
 
640 453 .......................................... Mineiro e alugado 
 
700 -  ATIVIDADES MANUAIS E 
MECÂNICAS E MANUFATUREIRA 
 
700 212 .............................................. Músico e oleiro 
700 216 ......................................Ferreiro e cozinheiro 
700 230 ...........................................Ourives e músico 
700 231 ........................................Sapateiro e músico 
700 232 ..............................................Alfaiate e pintor 
700 277 .............................Ferreiro e oficial de justiça 
700 277 ...................................... Ferreiro e vintanário 
700 333 ..................................... Ferreiro e carpinteiro 

                                                             
8 Desasisado: part. pass. de desasisar 

700 333 .......................Oficial de carpinteiro e ferreiro 
700 441 ..................................... Negociante e músico 
700 441 ....................... Venda de molhados e músico 
700 492 ...........................................Ferreiro e ourives 
700 527 .....................................Carpinteiro e forneiro 
700 549 ............................................Cultor e indústria 
700 556 ..................................... Armeiro e serralheiro 
700 578 .......................... Factor de carros e monjolos 
700 578 ................................... Faz carros e monjolos 
700 578 .................................. Monjoleiro e faz carros 
700 590 ............................................Seleiro e picador 
700 598 ...................................... Ferreiro e camarada 
700 598 ....................... Oficial de ferreiro e camarada 
700 624 ............................ Fábrica de Ferro e mineiro 
700 624 .........................Fabricante de ferro e mineiro 
700 632 .............Fabrico de ferro e de serrar madeira 
700 635 ...................................Fogueteiro e sapateiro 
700 687 .......................................Carpinteiro e seleiro 
700 688 ................................................. Mestre de cal 
700 694 ................................................ Molero ferrero 
700 695 ............................................. Ferreiro tocador 
 
710 - COMÉRCIO 
 
710 179 ......................... Armazém e ofício de ourives 
710 179 .....................................Negociante e ourives 
710 179 ..........................................Negócio e ourives 
710 184 ........................................Seleiro e taverneiro 
710 187 ...............Fiadeira e de negócio de molhados 
710 187 .................................... Fiadeira e negociante 
710 194 ................................Negociante e carpinteiro 
710 194 .................Negociante e oficial de carpinteiro 
710 197 .......Fiadeira e taberneira de víveres da terra 
710 197 ..........................................Fiadeira e taverna 
710 200 ................Costura e tem venda de molhados 
710 200 .................................... Costureira e vendeira 
710 209 .....................................Mercador e sapateiro 
710 209 ..................................Negociante e sapateiro 
710 209 .......................................Negócio e sapateiro 
710 215 ..................Com casa de molhados e ferreiro 
710 215 ..........................Ferreiro e negócio de venda 
710 215 ..................................... Negociante e ferreiro 
710 224 ........................................... Loja e mineração 
710 224 .....................................Negociante e mineiro 
710 224 .....................................Negócio e mineração 
710 255 ........................... Caixeiro e ofício de ourives 
710 300 .................................Negociante e costureira 
710 363 ....................................Negociante e louceiro 
710 466 ..................Alfaiate e négocio de fazer queijo 
710 469 ................ Négocio de fazer telhas e panelas 
710 486 ..........................................Ferreiro e carreiro 
710 496 ..................................... Alfaiate e negociante 
710 496 ..........................................Negócio e alfaiate 
710 594 ................... Engenheiro de cana e mercador 
710 627 .......................................Alfaiate e taberneiro 
710 661 ...................Negociante e manufator de ferro 
710 686 .................................. Negociante e bordador 
710 699 .....................................Carreiro e carpinteiro 
 
711 - COM TECIDOS 
 
711 163 ............. Alfaiate e mestre de primeiras letras 
711 192 ........................................Sapateiro e tecelão 
711 203 ........................................Alfaiate e sapateiro 
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711 210 ........................................... Fiadeira e fadista 
711 218 ............................... Fia algodão e lava roupa 
711 218 ....................................................... Fia e lava 
711 218 .............................................Fia e lava roupa 
711 218 ....................................... Fiadeira e lavadeira 
711 218 .......................................Fiar algodão e lavar 
711 218 .....................................................Fiar e lavar 
711 218 ................................. Lavadeira e fia algodão 
711 218 ................................ Lavadeira e fiar algodão 
711 219 ................................Cozinheira e fia algodão 
711 219 ................................... Fia algodão e cozinha 
711 219 ................................................. Fia e cozinha 
711 219 ..................................... Fiadeira e cozinheira 
711 242 ......................................Alfaiate e carpinteiro 
711 260 ........................Alfaiate, pedreiro e auditórios 
711 271 .........................................Cose e fia algodão 
711 271 .................................................... Coser e fiar 
711 271 .............................................. Costureira e fia 
711 271 ............................... Costureira e fiar algodão 
711 271 ........................................ Fia algodão e cose 
711 271 ...................................................... Fia e cose 
711 271 .............................................. Fia e cose bem 
711 271 ......................................Fiadeira e costureira 
711 271 ......................................Fiar algodão e coser 
711 328 ....................................... Costureira e florista 
711 353 ..................... Fiadeira, bordadeira e rendeira 
711 353 .......................................Fiar, bordar e renda 
711 354 ...............................................Cose fia e tece 
711 354 ..................... Fiadeira, tecedeira e costureira 
711 354 ..........................................Fiar, tecer e cozer 
711 355 .................................... Fiadeira e bordadeira 
711 355 .................................................. Fiar e bordar 
711 356 .................................Costureira e bordadeira 
711 356 ...............................................Cozer e bordar 
711 364 ................................................... Cose e tece 
711 364 ............................................... Costura e tece 
711 364 ....................................... Costura e tecedeira 
711 364 ........................................... Costureira e tece 
711 364 .......................................... Costureira e tecer 
711 364 ...................................Tecedeira e costureira 
711 395 ..................... Fiadeira, tecedeira e costureira 
711 406 .................... Fiadeira, tecedeira e mineração 
711 406 ......Fiar e tecer algodão e sociedade com seu filho na mineração 

711 407 ........................................Alfaiate e jornaleiro 
711 427 ........................................... Alfaiate e músico 
711 437 ....... Costureira e do jornal do seus escravos 
711 445 .............De plantar seu quintal e fiar algodão 
711 445 ........................................... Fiadeira e quintal 
711 445 .......................... Fiadeira e vive de sua horta 
711 445 .................................................. Quintal e fiar 
711 451 ............................................... Fiar e esmolas 
711 451Vive de fiar e esmolas pois tudo está morféia 
711 477 ..................................Costureira e cozinheira 
711 494 ................... Ensina a cozer, bordar e rendas 
711 523 ........................ Alfaiate e camarada de tropa 
711 553 ................................ Costureira e quitandeira 
711 553 .......................................Coze e faz quitanda 
711 554 ................................... Costureira e paneleira 
711 554 ........................................Coze e faz panelas 
711 555 ........................................... Fia e faz panelas 
711 555 .......................................Fiadeira e paneleira 
711 564 .................................................Fia e faz tudo 
711 564 .................................. Fião e em todo serviço 
711 566 .............Costureira, fiar algodão e cozinheira 

711 566 ........................................ Coze, fia e cozinha 
711 566 ....................Fiadeira, costureira e cozinheira 
711 567 ..............................Fia, Tece, coze e cozinha 
711 567 ...Fiadeira, costureira, tecedeira e cozinheira 
711 582 ...................................................Fia e parteja 
711 587 ....................................Tecelona e cozinheira 
711 608 ............. Fia algodão e o serviço de sua casa 
711 608 ..................................Fia e o serviço da casa 
711 609 ................................ Fia algodão e faz sabão 
711 612 ....................................... Cose, fia e rendeira 
711 612 ....................... Costureira e fiadeira, rendeira 
711 612 ................Fiar algodão, costureira e rendeira 
711 613 ................................Fia algodão, cose e lava 
711 613 ...................................Fiar, lavar e costureira 
711 614 ................................... Aprende a cozer e fiar 
711 614 ............................. Aprendendo a cozer e fiar 
711 618 ...........................................Fiar, tecer e lavar 
711 641 ..................................... Rendeira e tecedeira 
711 641 ....................................... Teandeira, rendeira 
711 642 ......Costureira e administradora de sua casa 
711 663 ............................................Alfaiate e pagem 
711 674 .............................Fiadeira, roceira e mineira 
711 675 ............................. Teceloa, roceira e mineira 
711 676 ........................... Rendeira, roceira e mineira 
711 683 ...................................... Costureira e padeira 
 
720 - FUNÇÕES PÚBLICAS 
 
720 183 ..........................Sapateiro e oficial de justiça 
720 188 ......................................... Alfaiate e escrivão 
720 188 ................Alfaiate e escrivão do juízo de paz 
720 193 ............................Torneiro e oficial de justiça 
720 214 ....... Negócio de molhados e escrivão do juiz 
720 227 ........................................Negócio e cirurgião 
720 241 ...... Negociante de fazenda seca e delegado 
720 241 ..................................Negociante e delegado 
720 241 ........................... Negociante e juiz delegado 
720 257 ... Negociante de fazenda e primeiro tabelião 
720 259 ............................. Alfaiate e oficial de justiça 
720 294 .................Negociante e juiz de paz suplente 
720 448 .................................. Carpinteiro e delegado 
720 483 .............................. Seleiro e oficial de justiça 
720 534 ................Sapateiro e oficial do 2º quarteirão 
720 588 .............................................Sapateiro e paje 
720 623 Alferes do estado-maior com fábrica de ferro 
 
730 - ASSALARIADOS 
 
730 436 ........ Venda de molhados e de jornais de seus escravos 
730 439 .............................................Cirurgia e botica 
730 512 ....................................... Ferreiro e jornaleiro 
730 639 ......................................... Carpinteiro e feitor 
730 639 ..........................Oficial de carpinteiro e feitor 
 
800 - COMÉRCIO 
 
800 521 .......................................Negócio e jornaleiro 
800 522 .............................. Negociante e proprietário 
800 533 .............Negociante e oficial do 1º quarteirão 
800 628 ..................................Taberneiro e carniceiro 
800 698 .................................... Negociante e carreiro 
800 702 ........................................Carreiro e vendeiro 
 
810 - ASSALARIADOS 
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810 657 ........................................ Negociante e feitor 
 
850 - OUTRAS DUPLAS 
 
850 467 ........................................Jornaleiro e correio 
850 467 ......... Vive de condutor de carta, alugando-separa várias partes 

850 604 .......................................... Valeiro e Taipeiro 
 
900 - TRIPLAS 
 
900 233 ... Lavrador, mineiro, criador negociante com tropa no caminho do  
R.J. e juiz suplente de paz 
900 233...............Lavrador, mineiro, criador, negociante  
e juiz de paz 
900 239 .........Cultura, criação, engenho e mineração 
900 359 . Lavrador, negociante e oficial de quarteirão 
900 374 ................ Cultura, criar, mineração e ordens 
900 390 ..... Lavrador, tropeiro e senhor de engenhos 
900 431 ................. Cultura, mineiro,criação e queijos 
900 431..................... Vive de cultura e de criar gados vacum e cavalares e de mineração 

900 434 .................... Mineiro, planta, cria e delegado 
900 440 ........................... Mineração, cria e delegado 
900 454 .............Criar, minerar e juiz de paz suplente 
900 470 ............Negociante, planta, cria e juiz de paz 
900 482 ........................Criador, fazendeiro e tropeiro 
900 493 .............Lavoura, negociante e juiz delegado 
900 505 ......Roceiro, engenheiro e negócio de venda 
900 507 ............................Roceiro, loja venda e fiscal 
900 516 ....................... Fazendeiro, juiz de paz, engenho de cana e de socar 

900 516 ........ Lavrador e engenho de canas e pilões, juiz de paz 
900 528 .....................Agricultor com engenho de açúcar e mineiro 
900 539 ............ Agricultura, mineração e eclesiástico 
900 601 .............Lavrador, negociante, criador e engenho de cana 
900 629 .................. Fiscal, proprietário de cultura e mineração 
900 638 ................. Boticário, criador, mineiro, lavrador e escrivão do juiz de paz 

900 640 .....Cirurgião, mineiro, rosseiro, com fábrica de ferro, criador de gado vacum e  
cavallar e juiz de paz do distrito 

900 643......................... Membro do conselho geral da câmara municipal e juiz de orfãos,  
lavrador e mineiro 

900 656 ....................Negociante, mineiro e agricultor 
900 656 ............... Negociante, minerador e agricultor 
900 664 ................................ Agricultor,  manufator de ferro e carpinteiro 

900 665................................................... Negociante, mineiro, agricultor e fábrica de ferro 

900 677 .........................Cozinheira, roceira e mineira 
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ANEXO  3 
 

RELAÇÃO DAS REGIÕES E SEUS RESPECTIVOS LIMITES  
 
 
1-REGIÃO DO TRIÂNGULO  
 
A fronteira leste da região, a única que não é limite de província, foi definida utilizando-se 
a linha de comarca, que coincide com o Rio das Velhas, com uma pequena variante na 
altura das nascentes do Rio Ponte Alta (preservou-se na região vizinha a área do antigo 
município de Sacramento, que pertencia ao município de Araxá). Corresponde a parcela 
do município de Paracatu em 1831/32, e quase coincide com o município de Uberaba 
existente em 1838/40. Praticamente coincide com a  atual zona fisiográfica Triângulo. 
 
2-REGIÃO DE ARAXÁ 
 
A fronteira sul é definida pelo Rio Grande (demarcador da Região Sul) e pela Serra da 
Canastra. A fronteira leste é definida pela Serra do Mato da Corda. A fronteira norte é 
definida por linha de comarca, coincidindo com um conjunto de serras. Esta região tem 
por limites leste e norte uma série de serras que separam a Bacia do Paranaíba da Bacia 
do São Francisco. Corresponde a parcela do município de Paracatu em 1831/32 e 
praticamente coincide com a atual zona fisiográfica Alto Paranaíba. 
 
3-REGIÃO DE PARACATU 
 
A fronteira oeste é limite de províncias, ao norte é limitada pela  linha de comarca e o 
Chapadão do Urucuia, a leste pelo vale do São Francisco (área ribeirinha) e um conjunto 
de serras que separam os vales do Paracatu e do São Francisco. Corresponde a parcela 
do município de Paracatu em 1831/32. Equivale à porção sul da atual zona fisiográfica 
Paracatu e a pequenas áreas das atuais zonas fisiográficas Alto Médio São Francisco e 
Alto São Francisco. 
 
 
 
4-REGIÃO EXTREMO NOROESTE 
 
As fronteiras oeste e norte são definidas por limites de províncias. A fronteira leste é 
delimitada pelo vale do São Francisco (área ribeirinha). Ao sul os limites foram 
determinados  aproveitando elementos da divisão administrativa. Corresponde a parcela 
do município de Paracatu em 1831/32. É equivalente às porções norte das atuais zonas 
fisiográficas Paracatu e Alto Médio São Francisco (excluindo as áreas ribeirinhas). 
 
 
 
5-REGIÃO DO VALE DO ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO 
 
Esta região compreende à área ribeirinha do São Francisco, da Barra do Rio das Velhas 
à fronteira com a Bahia e Pernambuco. Define-se, mais ou menos, pela área 
compreendida entre vinte quilômetros das margens esquerda e direita. Corresponde a 
parcela do município de Paracatu (margem esquerda do rio) e do município de Vila do 
Príncipe (margem direita do rio) em 1831/32. Se considerarmos a divisão político-
administrativa de 1833/35, corresponde às áreas ribeirinhas dos municípios de São 
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Romão, Januária e Montes Claros. Equivale às áreas ribeirinhas das atuais zonas 
fisiográficas Montes Claros e Alto Médio São Francisco. 
 
6-REGIÃO DO SERTÃO 
 
Parte da fronteira oeste é definida pelo vale do Rio das Velhas (área ribeirinha). Para 
fixação das fronteiras sul e leste segui-se as linhas de comarca com o objetivo de se 
preservar a integridade do município de Minas Novas. As localidades situadas entre a 
fronteira leste da região do Sertão e a Serra do Espinhaço, apresentam histórico de 
antiga subordinação administrativa ao município de Minas Novas; a área do distrito de 
Tremedal, pertencente a Montes Claros em meados da década de 1830, no príncipio da 
década de 1840 passa a subordinar-se ao município de Grão Mogol e mais tarde ao de 
Rio Pardo, ambos criados a partir do desmembramento do município de Minas Novas. 
Corresponde a parte do município de Vila do Príncipe em 1831/32. (excluídas as áreas 
ribeirinhas do São Francisco e d'álem Serra do Espinhaço). 
Praticamente coincide com a atual zona fisiográfica Montes Claros, acrescida de 
pequenas porções das zonas fisiográficas Alto Médio São Francisco, Itacambira e Alto 
São Francisco. 
 
7-REGIÃO DE MINAS NOVAS 
 
A fronteira norte é definida por limite de províncias. A fronteira sul é definida pelas serras 
que separam a bacia do Rio Jequitinhonha das bacias do Mucuri e Doce. Corresponde 
ao município de Minas Novas, acrescido de pequena porção do município de Vila do 
Príncipe em 1831/32, incluindo áreas que, em 1833/35, pertencem aos municípios de Rio 
Pardo e Montes Claros. Engloba toda a atual zona fisiográfica Médio Jequitinhonha, a 
maior parte da de Itacambira e a porção norte da do Alto Médio Jequitinhonha. 
 
8-REGIÃO DO SERTÃO DO RIO DOCE  
 
Toda extensa fronteira leste é definida por limites de províncias. A fronteira oeste é 
definida por linha de comarca e conjunto de serras que separam a bacia do Manhuaçú da 
do Doce e coincide com a linha de ocupação, ou seja com os distritos mais orientais da 
região vizinha. Com a presença de um único distrito, Cuieté, lugar de degrêdo, perdido 
em meio a densa mata atlântica ocupada por índios pouco afeitos ao contato com a 
"civilização", esta região pode ter pertencido, do ponto de vista administrativo, a um ou 
mais dos municípios que lhes são fronteiríços (Minas Novas ao norte e oeste, Vila do 
Príncipe a oeste e Mariana a oeste e sul). Engloba praticamente toda o território das 
atuais zonas fisiográficas Mucuri e Rio Doce e pequenas porções das zonas fisiográficas 
Mata e Metalúrgica. 
 
9-REGIÃO DO SERTÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO 
 
O Rio Grande delimita esta região ao sul. A leste é delimitada por cadeia de serras que 
separam a bacia do São Francisco da do das Velhas, pelo próprio Rio São Francisco e 
por linha de comarca. Corresponde, em 1831/32, às porções ocidentais dos municípios 
de Pitangui e Tamanduá, mais a área extremo-norte do município de Sabará situada no 
vale do São Francisco. Equivale a grande parcela da atual zona fisiográfica Alto São 
Francisco, mais pequenas porções das zonas fisiográficas Alto Paranaíba e Alto Médio 
São Francisco. 
 
10-REGIÃO INTERMEDIÁRIA DE PITANGUI/TAMANDUÁ 
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A fronteira sul é definida pelo Rio Grande e Rio das Mortes, a leste foi determinada pela 
linha de comarca com o objetivo de manter a integridade do município de São José Del 
Rei e de separar os municípios de Pitangui e Sabará.  
Engloba, em 1831/32, o município de São José Del Rei e as porções orientais dos 
municípios de Pitangui, Tamanduá além dos distritos de Pompéu e Piedade do Bagre do 
município de Sabará. Corresponde a parcelas das atuais zonas fisiográficas Alto São 
Francisco, Metalúrgica e Campos das Vertentes. 
 
11-REGIÃO DO MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS 
 
Esta região é definida em sua porção sul, pelo Rio das Velhas e seus afluentes de ambas 
às margens, a partir da localidade de Santa Luzia. Inclui, tomando-se como referência 
1831/32, parcela do município de Sabará e o distrito de Pissarão do município de Vila do 
Príncipe. Se tomarmos a divisão municipal que vigorava em 1833/35 esta região inclui a 
quase totalidade do município de Curvelo e parcelas do município de Sabará e 
Diamantina. Corresponde a parcelas das atuais zonas fisiográficas Alto São Francisco e 
Metalúrgica. 
 
12-REGIÃO DIAMANTINA 
 
Compreende, aproximadamente, à antiga área da Distrito Diamantino. Corresponde a 
parcela do município de Vila do Príncipe-1831/32. Se tomarmos a divisão municipal de 
1833/35, praticamente corresponde ao município de Diamantina mais parcela do 
município de Vila do Príncipe. Equivale a parte da atual zona fisiográfica Alto 
Jequitinhonha, e pequenas porções das zonas fisiográficas Alto São Francisco e Rio 
Doce. 
 
 
 
13-REGIÃO DA ZONA DA MATA 
 
Corresponde a toda à área mineira aquem da Serra da Mantiqueira. Inclui, em 1831/32, 
parcela dos municípios de Mariana e Barbacena. Praticamente coincide com o município 
de Rio Pomba se considerarmos a divisão administrativa de 1833/35 acrescida da 
parcela aquem da Serra da Mantiqueira do município de Barbacena. Equivale a parte da 
atual zona fisiográfica Mata. 
 
13-REGIÃO SUL 
 
As fronteiras sul e oeste são definidas por limites de províncias. A fronteira norte é 
definida pelo Rio Grande, Rio das Mortes e a leste é definida pela Serra da Mantiqueira. 
Subdidvide-se em três sub-regiões. Sub-região Sudoeste, compreendendo o município 
de Jacuí; Sub-região Sul Central, compreendendo o município de Campanha e a parcela 
do município de São João Del Rei que posteriormente vai ser o município de Lavras; 
Sub-região Sudeste, compreendendo o município de Baependi, parcela do município de 
São João Del Rei e parcela do município de Barbacena. Portanto, em 1831/32, a região 
Sul compreende os municípios de Jacuí, Campanha, Baependi, parte de São João Del 
Rei e à porção alem da Serra da Mantiqueira do município de Barbacena. Equivale 
atualmente a zona fisiográfica Sul e porção da zona fisiográfica Campos das Vertentes. 
 
14-REGIÃO MINERADORA CENTRAL 
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A Região Mineradora Central é dividida em duas sub-regiões. Sub-região Oeste, 
compreendendo a área dos municípios de Sabará, Ouro Preto, Queluz e parcela dos 
municípios de Vila do Príncipe, Caeté e Mariana; Sub-região Leste, compreendendo 
parcelas dos municípios de Vila do Príncipe, Caeté e Mariana. Em 1831/32 compreende 
os municípios de Ouro Preto, Queluz, Caeté além de  parcelas de Mariana (área alem da 
Mantiqueira, com exceção do distrito de Cuité), de Sabará e de Vila do Príncipe. 
Corresponde a maior parte da área da atual zona fisiográfica Metalúrgica e a parcelas 
das zonas fisiográficas Mata, Campos das Vertente e Rio Doce. 
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 População Livre População Escrava População Livre (%) População Escrava (%) 

Idade Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total 

             

0 - 4 190 190 380 79 61 140 7,7  7,7  15,4  5,4  4,2  9,6  

5 - 9 206 193 399 74 84 158 8,4  7,8  16,2  5,1  5,7  10,8  

10 - 14 157 134 291 80 57 137 6,4  5,4  11,8  5,5  3,9  9,4  

15 - 19 73 109 182 106 69 175 3,0  4,4  7,4  7,2  4,7  11,9  

20 - 24 167 152 319 137 91 228 6,8  6,2  12,9  9,4  6,2  15,6  

25 - 29 117 91 208 109 57 166 4,7  3,7  8,4  7,4  3,9  11,3  

30 - 34 124 72 196 130 44 174 5,0  2,9  7,9  8,9  3,0  11,9  

35 - 39 55 54 109 48 22 70 2,2  2,2  4,4  3,3  1,5  4,8  

40 - 44 73 54 127 63 30 93 3,0  2,2  5,2  4,3  2,0  6,3  

45 - 49 41 34 75 30 11 41 1,7  1,4  3,0  2,0  0,8  2,8  

50 - 54 39 28 67 28 15 43 1,6  1,1  2,7  1,9  1,0  2,9  

55 - 59 30 14 44 5 0 5 1,2  0,6  1,8  0,3  0,0  0,3  

60 - 64 26 10 36 18 8 26 1,1  0,4  1,5  1,2  0,5  1,8  

65 - 69 12 6 18 4 0 4 0,5  0,2  0,7  0,3  0,0  0,3  

70 + 8 7 15 5 0 5 0,3  0,3  0,6  0,3  0,0  0,3  

             

Total  1.318 1.148 2.466 916 549 1.465 53,4  46,6  100,0  62,5  37,5  100,0  

OBS:  Excluídos 11 casos de não informação         

Fonte: Ver:  Fonte Primária e Anexo 1           

Araxá   

 População Livre População Escrava População Livre (%) População Escrava (%) 

Idade Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total 

             

0 - 4 802 824 1.626 217 185 402 7,6  7,8  15,4  5,3  4,5  9,8  

5 - 9 985 866 1.851 217 217 434 9,3  8,2  17,5  5,3  5,3  10,5  

10 - 14 721 662 1.383 312 213 525 6,8  6,3  13,1  7,6  5,2  12,7  

15 - 19 482 503 985 341 218 559 4,6  4,8  9,3  8,3  5,3  13,6  

20 - 24 465 533 998 431 250 681 4,4  5,0  9,4  10,5  6,1  16,5  

25 - 29 465 375 840 255 138 393 4,4  3,5  7,9  6,2  3,3  9,5  

30 - 34 379 362 741 242 153 395 3,6  3,4  7,0  5,9  3,7  9,6  

35 - 39 246 220 466 85 59 144 2,3  2,1  4,4  2,1  1,4  3,5  

40 - 44 320 243 563 139 101 240 3,0  2,3  5,3  3,4  2,5  5,8  

45 - 49 168 132 300 58 39 97 1,6  1,2  2,8  1,4  0,9  2,4  

50 - 54 185 148 333 77 39 116 1,7  1,4  3,1  1,9  0,9  2,8  

55 - 59 89 41 130 20 8 28 0,8  0,4  1,2  0,5  0,2  0,7  

60 - 64 123 67 190 51 21 72 1,2  0,6  1,8  1,2  0,5  1,7  

65 - 69 36 26 62 4 5 9 0,3  0,2  0,6  0,1  0,1  0,2  

70 + 64 54 118 23 4 27 0,6  0,5  1,1  0,6  0,1  0,7  

             

Total  5.530 5.056 10.586 2.472 1.650 4.122 52,2  47,8  100,0  60,0  40,0  100,0  

OBS: Exculídos 05 casos de não informação         

Fonte: Ver Fontes Primárias e Anexo 1         

 
 
 
 
 
 
 

Pitangui -  Tamanduá  
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 População Livre População Escrava População Livre (%) População Escrava (%) 

Idade Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total 

             

0 - 4 2.446 2.299 4.745 905 913 1.818 7,1  6,6  13,7  4,5  4,6  9,1  

5 - 9 2.593 2.586 5.179 968 901 1.869 7,5  7,5  15,0  4,9  4,5  9,4  

10 - 14 2.240 2.092 4.332 1.267 1.007 2.274 6,5  6,1  12,5  6,4  5,0  11,4  

15 - 19 1.449 1.776 3.225 1.448 1.013 2.461 4,2  5,1  9,3  7,3  5,1  12,3  

20 - 24 1.339 1.789 3.128 1.877 1.111 2.988 3,9  5,2  9,0  9,4  5,6  15,0  

25 - 29 1.108 1.324 2.432 1.352 812 2.164 3,2  3,8  7,0  6,8  4,1  10,8  

30 - 34 1.135 1.350 2.485 1.348 867 2.215 3,3  3,9  7,2  6,8  4,3  11,1  

35 - 39 738 844 1.582 565 347 912 2,1  2,4  4,6  2,8  1,7  4,6  

40 - 44 972 1.055 2.027 780 484 1.264 2,8  3,1  5,9  3,9  2,4  6,3  

45 - 49 595 589 1.184 285 189 474 1,7  1,7  3,4  1,4  0,9  2,4  

50 - 54 743 787 1.530 478 222 700 2,1  2,3  4,4  2,4  1,1  3,5  

55 - 59 398 320 718 116 62 178 1,2  0,9  2,1  0,6  0,3  0,9  

60 - 64 478 477 955 289 88 377 1,4  1,4  2,8  1,4  0,4  1,9  

65 - 69 176 145 321 56 14 70 0,5  0,4  0,9  0,3  0,1  0,4  

70 + 380 350 730 140 43 183 1,1  1,0  2,1  0,7  0,2  0,9  

             

Total  16.790 17.783 34.573 11.874 8.073 19.947 48,6  51,4  100,0  59,5  40,5  100,0  

OBS:   Excluídos 280 casos de não informação         

Fonte: Ver Fontes Primárias e Anexo 1         

Diamantina  

 População Livre População Escrava População Livre (%) População Escrava (%) 

Idade Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total 

             

0 - 4 624 617 1.241 84 88 172 5,0  4,9  10,0  3,0  3,2  6,2  

5 - 9 768 697 1.465 118 94 212 6,2  5,6  11,7  4,3  3,4  7,7  

10 - 14 718 711 1.429 209 133 342 5,8  5,7  11,5  7,6  4,8  12,4  

15 - 19 491 473 964 195 138 333 3,9  3,8  7,7  7,1  5,0  12,1  

20 - 24 492 650 1.142 291 167 458 3,9  5,2  9,2  10,6  6,1  16,6  

25 - 29 330 480 810 125 117 242 2,6  3,8  6,5  4,5  4,2  8,8  

30 - 34 493 601 1.094 165 149 314 4,0  4,8  8,8  6,0  5,4  11,4  

35 - 39 301 333 634 67 51 118 2,4  2,7  5,1  2,4  1,8  4,3  

40 - 44 456 603 1.059 117 102 219 3,7  4,8  8,5  4,2  3,7  7,9  

45 - 49 154 191 345 31 19 50 1,2  1,5  2,8  1,1  0,7  1,8  

50 - 54 392 434 826 92 67 159 3,1  3,5  6,6  3,3  2,4  5,8  

55 - 59 122 125 247 18 12 30 1,0  1,0  2,0  0,7  0,4  1,1  

60 - 64 309 318 627 48 23 71 2,5  2,6  5,0  1,7  0,8  2,6  

65 - 69 70 75 145 6 1 7 0,6  0,6  1,2  0,2  0,0  0,3  

70 + 188 254 442 24 6 30 1,5  2,0  3,5  0,9  0,2  1,1  

             

Total  5.908 6.562 12.470 1.590 1.167 2.757 47,4  52,6  100,0  57,7  42,3  100,0  

OBS: Excluídos 6549 de casos de não informação        

Fonte: Ver Fontes Primárias e Anexo 1         

 
 
 
 
 
 
 

Mineradora Central Leste   
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 População Livre População Escrava População Livre (%) População Escrava (%) 

Idade Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total 

             

0 - 4 843 715 1.558 279 247 526 7,0  5,9  12,9  4,9  4,4  9,3  

5 - 9 945 892 1.837 256 207 463 7,8  7,4  15,3  4,5  3,7  8,2  

10 - 14 733 741 1.474 310 212 522 6,1  6,2  12,2  5,5  3,7  9,2  

15 - 19 530 618 1.148 524 279 803 4,4  5,1  9,5  9,3  4,9  14,2  

20 - 24 491 624 1.115 579 272 851 4,1  5,2  9,3  10,2  4,8  15,0  

25 - 29 368 471 839 517 234 751 3,1  3,9  7,0  9,1  4,1  13,3  

30 - 34 438 461 899 366 174 540 3,6  3,8  7,5  6,5  3,1  9,5  

35 - 39 246 273 519 141 123 264 2,0  2,3  4,3  2,5  2,2  4,7  

40 - 44 337 345 682 207 111 318 2,8  2,9  5,7  3,7  2,0  5,6  

45 - 49 218 212 430 80 41 121 1,8  1,8  3,6  1,4  0,7  2,1  

50 - 54 270 249 519 153 67 220 2,2  2,1  4,3  2,7  1,2  3,9  

55 - 59 171 120 291 57 23 80 1,4  1,0  2,4  1,0  0,4  1,4  

60 - 64 167 165 332 92 36 128 1,4  1,4  2,8  1,6  0,6  2,3  

65 - 69 64 44 108 17 6 23 0,5  0,4  0,9  0,3  0,1  0,4  

70 + 148 140 288 34 11 45 1,2  1,2  2,4  0,6  0,2  0,8  

             

Total  5.969 6.070 12.039 3.612 2.043 5.655 49,6  50,4  100,0  63,9  36,1  100,0  

OBS:  Excluídos 54 casos de  não informação         

Fonte: Ver Fontes Primárias e Anexo 1         

Mineradora Central Oeste  

 População Livre População Escrava População Livre (%) População Escrava (%) 

Idade Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total 

             

0 - 4 4.164 4.091 8.255 1.440 1.480 2.920 5,4  5,3  10,7  3,6  3,7  7,3  

5 - 9 5.237 4.770 10.007 1.617 1.552 3.169 6,8  6,2  13,0  4,0  3,9  7,9  

10 - 14 4.641 4.367 9.008 2.418 1.831 4.249 6,0  5,7  11,7  6,0  4,6  10,6  

15 - 19 3.126 3.698 6.824 3.051 1.822 4.873 4,1  4,8  8,9  7,6  4,6  12,2  

20 - 24 3.075 4.031 7.106 3.502 2.108 5.610 4,0  5,2  9,2  8,8  5,3  14,0  

25 - 29 2.379 3.145 5.524 2.583 1.414 3.997 3,1  4,1  7,2  6,5  3,5  10,0  

30 - 34 2.451 3.301 5.752 2.877 1.608 4.485 3,2  4,3  7,5  7,2  4,0  11,2  

35 - 39 1.724 2.263 3.987 1.438 881 2.319 2,2  2,9  5,2  3,6  2,2  5,8  

40 - 44 2.234 2.839 5.073 1.849 1.036 2.885 2,9  3,7  6,6  4,6  2,6  7,2  

45 - 49 1.401 1.622 3.023 786 383 1.169 1,8  2,1  3,9  2,0  1,0  2,9  

50 - 54 1.805 2.192 3.997 1.290 578 1.868 2,3  2,8  5,2  3,2  1,4  4,7  

55 - 59 1.006 1.039 2.045 425 195 620 1,3  1,3  2,7  1,1  0,5  1,5  

60 - 64 1.293 1.594 2.887 781 262 1.043 1,7  2,1  3,7  2,0  0,7  2,6  

65 - 69 548 598 1.146 200 70 270 0,7  0,8  1,5  0,5  0,2  0,7  

70 + 1.108 1.324 2.432 416 122 538 1,4  1,7  3,2  1,0  0,3  1,3  

             

Total  36.192 40.874 77.066 24.673 15.342 40.015 47,0  53,0  100,0  61,7  38,3  100,0  

OBS: Excluídos 258 casos de não informação         

Fonte: Ver Fontes Primárias e Anexo 1         

 
 
 
 
 
 
 

Mata   
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 População Livre População Escrava População Livre (%) População Escrava (%) 

Idade Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total 

             

0 - 4 716 713 1.429 267 264 531 7,1  7,1  14,2  4,0  4,0  8,0  

5 - 9 877 799 1.676 283 292 575 8,7  7,9  16,6  4,3  4,4  8,7  

10 - 14 661 625 1.286 463 322 785 6,5  6,2  12,7  7,0  4,9  11,9  

15 - 19 430 505 935 555 297 852 4,3  5,0  9,3  8,4  4,5  12,9  

20 - 24 448 562 1.010 855 383 1.238 4,4  5,6  10,0  13,0  5,8  18,8  

25 - 29 305 352 657 505 215 720 3,0  3,5  6,5  7,7  3,3  10,9  

30 - 34 376 351 727 540 230 770 3,7  3,5  7,2  8,2  3,5  11,7  

35 - 39 222 212 434 192 99 291 2,2  2,1  4,3  2,9  1,5  4,4  

40 - 44 322 270 592 268 121 389 3,2  2,7  5,9  4,1  1,8  5,9  

45 - 49 152 124 276 64 27 91 1,5  1,2  2,7  1,0  0,4  1,4  

50 - 54 226 198 424 117 52 169 2,2  2,0  4,2  1,8  0,8  2,6  

55 - 59 101 71 172 36 11 47 1,0  0,7  1,7  0,5  0,2  0,7  

60 - 64 143 102 245 59 26 85 1,4  1,0  2,4  0,9  0,4  1,3  

65 - 69 48 24 72 13 2 15 0,5  0,2  0,7  0,2  0,0  0,2  

70 + 90 70 160 31 11 42 0,9  0,7  1,6  0,5  0,2  0,6  

             

Total  5.117 4.978 10.095 4.248 2.352 6.600 50,7  49,3  100,0  64,4  35,6  100,0  

OBS:  Excluídos 05 casos de não informação         

Fonte: Ver Fontes Primárias e Anexo 1         

Sudeste  

 População Livre População Escrava População Livre (%) População Escrava (%) 

Idade Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total 

             

0 - 4 1.598 1.625 3.223 697 751 1.448 6,8  6,9  13,7  4,8  5,1  9,9  

5 - 9 1.847 1.722 3.569 695 654 1.349 7,8  7,3  15,2  4,8  4,5  9,2  

10 - 14 1.588 1.427 3.015 1.167 840 2.007 6,7  6,1  12,8  8,0  5,8  13,7  

15 - 19 995 1.137 2.132 1.175 782 1.957 4,2  4,8  9,1  8,0  5,4  13,4  

20 - 24 998 1.177 2.175 1.455 872 2.327 4,2  5,0  9,2  10,0  6,0  15,9  

25 - 29 710 854 1.564 977 560 1.537 3,0  3,6  6,6  6,7  3,8  10,5  

30 - 34 728 943 1.671 976 483 1.459 3,1  4,0  7,1  6,7  3,3  10,0  

35 - 39 528 557 1.085 412 210 622 2,2  2,4  4,6  2,8  1,4  4,3  

40 - 44 692 799 1.491 538 307 842 2,9  3,4  6,3  3,7  2,1  5,8  

45 - 49 347 374 721 150 87 237 1,5  1,6  3,1  1,0  0,6  1,6  

50 - 54 508 522 1.030 270 125 395 2,2  2,2  4,4  1,8  0,9  2,7  

55 - 59 263 196 459 65 26 91 1,1  0,8  1,9  0,4  0,2  0,6  

60 - 64 335 322 657 142 67 209 1,4  1,4  2,8  1,0  0,5  1,4  

65 - 69 127 80 207 17 9 26 0,5  0,3  0,9  0,1  0,1  0,2  

70 + 272 277 549 76 17 93 1,2  1,2  2,3  0,5  0,1  0,6  

             

Total  11.536 12.012 23.548 8.809 5.790 14.599 49,0  51,0  100,0  60,4  39,7  100,0  

OBS:  Excluídos 1641 casos de não informação         

Fonte: Ver Fontes Primárias e Anexo 1         

 
 
 
 
 
 
 

Sul Central  
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 População Livre População Escrava População Livre (%) População Escrava (%) 

Idade Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total 

             

0 - 4 2.560 2.496 5.056 723 762 1.485 7,9  7,7  15,5  5,0  5,2  10,2  

5 - 9 2.912 2.582 5.494 712 659 1.371 8,9  7,9  16,9  4,9  4,5  9,4  

10 - 14 2.264 2.164 4.428 1.094 797 1.891 7,0  6,6  13,6  7,5  5,5  13,0  

15 - 19 1.289 1.689 2.978 1.118 762 1.880 4,0  5,2  9,1  7,7  5,2  12,9  

20 - 24 1.352 1.641 2.993 1.457 858 2.315 4,2  5,0  9,2  10,0  5,9  15,9  

25 - 29 1.081 1.087 2.168 1.064 503 1.567 3,3  3,3  6,7  7,3  3,4  10,7  

30 - 34 1.079 1.237 2.316 1.054 538 1.592 3,3  3,8  7,1  7,2  3,7  10,9  

35 - 39 699 628 1.327 385 188 573 2,1  1,9  4,1  2,6  1,3  3,9  

40 - 44 989 903 1.892 558 268 826 3,0  2,8  5,8  3,8  1,8  5,7  

45 - 49 464 375 839 150 81 231 1,4  1,2  2,6  1,0  0,6  1,6  

50 - 54 638 563 1.201 291 137 428 2,0  1,7  3,7  2,0  0,9  2,9  

55 - 59 260 180 440 67 30 97 0,8  0,6  1,4  0,5  0,2  0,7  

60 - 64 418 352 770 158 47 205 1,3  1,1  2,4  1,1  0,3  1,4  

65 - 69 123 66 189 29 7 36 0,4  0,2  0,6  0,2  0,0  0,2  

70 + 271 200 471 74 18 92 0,8  0,6  1,4  0,5  0,1  0,6  

             

Total  16.399 16.163 32.562 8.934 5.655 14.589 50,4  49,6  100,0  61,2  38,8  100,0  

OBS: Excluídos 12 casos de não informação         

Fonte: Ver Fontes Primárias e Anexo 1         

Sudoeste   

 População Livre População Escrava População Livre (%) População Escrava (%) 

Idade Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total 

             

0 - 4 1.114 1.088 2.202 244 265 509 7,2  7,0  14,2  4,8  5,2  9,9  

5 - 9 1.353 1.365 2.718 219 226 445 8,7  8,8  17,6  4,3  4,4  8,7  

10 - 14 1.114 1.015 2.129 344 264 608 7,2  6,6  13,8  6,7  5,2  11,9  

15 - 19 684 763 1.447 450 287 737 4,4  4,9  9,4  8,8  5,6  14,4  

20 - 24 685 849 1.534 514 300 814 4,4  5,5  9,9  10,0  5,9  15,9  

25 - 29 569 563 1.132 371 189 560 3,7  3,6  7,3  7,2  3,7  10,9  

30 - 34 522 590 1.112 372 201 573 3,4  3,8  7,2  7,3  3,9  11,2  

35 - 39 283 269 552 139 84 223 1,8  1,7  3,6  2,7  1,6  4,4  

40 - 44 453 390 843 194 93 287 2,9  2,5  5,5  3,8  1,8  5,6  

45 - 49 258 190 448 47 29 76 1,7  1,2  2,9  0,9  0,6  1,5  

50 - 54 307 253 560 109 35 144 2,0  1,6  3,6  2,1  0,7  2,8  

55 - 59 151 92 243 18 7 25 1,0  0,6  1,6  0,4  0,1  0,5  

60 - 64 168 130 298 54 29 83 1,1  0,8  1,9  1,1  0,6  1,6  

65 - 69 54 28 82 6 2 8 0,3  0,2  0,5  0,1  0,0  0,2  

70 + 94 71 165 20 6 26 0,6  0,5  1,1  0,4  0,1  0,5  

             

Total  7.809 7.656 15.465 3.101 2.017 5.118 50,5  49,5  100,0  60,6  39,4  100,0  

OBS: Excluídos 45 casos de não informação         

Fonte: Ver Fontes Primárias e Anexo 1         
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APÊNDICE  2 
 

 
Tabela 1: Distribuíção da População por cor  
 

Região  Livres  Escravos 
  Brancos 

% 
Mestiços  

%  
Criolos  

% 
Africanos 

%  
Total  
Livres 

N 

 Mestiços 
% 

Criolos 
%  

Africanos 
% 

Total  
Escravo

s 
N 

            
Extremo Noroeste  - - - - -  - - -  
Vale A. Médio São Francisco   21 64 14 1 2061  31 50 19 787 
Sertão   28 63 8 1 6241  23 55 22 1640 
Minas Novas  26 65 9 0 10345  23 53 24 2620 
Paracatú  13 77 6 4 2510  11 60 29 423 
Sertão Alto São Francisco  52 42 5 1 4179  14 50 36 1356 
Médio-Baixo Rio das Velhas  15 73 11 1 13466  17 54 29 5560 
Sertão do Rio Doce  20 65 14 1 244  4 39 57 23 
Triângulo  51 47 2 0 2466  19 51 30 1465 
Araxá  59 37 3 1 10586  11 48 41 4122 
Int. de Pitangui-Tamanduá  48 43 8 1 34573  11 47 42 19947 
Diamantina  22 53 20 5 12470  13 36 51 2757 
Mineradora Central Leste  35 56 8 1 12039  14 52 34 5655 
Mineradora Central Oeste  28 55 15 2 77066  11 45 44 40015 
Mata  46 49 4 1 10095  9 38 53 6600 
Sudeste  54 36 8 2 23548  7 44 49 14599 
Sul Central  65 30 4 1 32562  9 43 48 14589 
Sudoeste  69 28 2 1 15465  10 43 47 5118 
            

ProvínciPdda  41 48 9 2 270196  12 45 43 134102 
Fonte: Mapas de 1831/32; 1838/40. Ver Fontes Primárias 
 
Tabela 2: Distribuíção da População por sexo:  
 
 

Região 
 

 Livres  Escravos 

  Homens  
 %  

Mulheres 
 % 

 Homens 
 %   

Mulheres 
% 

       
Extremo Noroeste  - -  - - 
Vale Alto Medio São Francisco  36 36  16 12 
Sertão  40 39  12 9 
Minas Novas  40 40  11 9 
Paracatú  44 42  8 6 
Sertão Alto São Francisco   38 38  14 10 
Medio-Baixo Rio das Velhas   33 37  17 13 
Sertão do Rio Doce  39 53  5 3 
Triângulo  33 29  23 14 
Araxá  38 34  17 11 
Intermediária. de Pitangui-Tamanduá  31 32  22 15 
Diamantina   27 30  29 13 
Mineradora-Central Leste  34 34  20 12 
Mineradora-Central Oeste  31 35  21 13 
Mata  31 30  25 14 
Sudeste  29 30  24 16 
Sul Central  35 34  19 12 
Sudoeste  38 37  15 10 
       
Província   131870 138326  82285 51817 

 
Fonte: Mapas de 1831/32; 1838/40. Ver Fontes Primárias 
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Tabela 3: : Distribuíção da População por ocupação / atividade econômica 
 
 

   Atividades Artesanais Comércio    

 
 

Regiões 

Agrop 
 
 

% 
 

Min 
 
 

% 

 
Outras 

 
% 

 
Madeira 

 
% 

 
Metais 

 
% 

 
Couro 

 
% 

 
Barro 

 
% 

 
Edific. 

 
% 

 
Metal 

Precioso 
% 

 
Tecidos 

 
% 

 
Fiação 
Tecel. 

% 
 

 
Tecidos 
Fia/Tec 

% 

Total 
sem 

Fia/ Tec 
% 

 
Total  
Geral 

% 

 
Geral 

 
% 

 
Tropeir. 

 
% 

Assal.. Serviço 
Domest. 

Funções 
Públicas 

                    
Vale Alto Médio S. Francisco 49 - 1 1 0 1 0 0 0 11 10 1 15 25 1 - 4 17 4 
Sertão 62 00 0 2 2 4 0 - 0 06 17 0 14 31 3 - 3 - 1 
Minas Nova 48 02 0 1 1 2 0 0 0 07 22 0 12 33 2 0 2 12 1 
Paracatu 49 - 8 7 1 5 0 0 - 09 14 - 24 37 11 - - 02 0 
Sertão Alto São Francisco 54 - 1 2 1 1 0 0 - 02 31 0 07 38 2 2 3 01 0 
Médio Baixo Rio das Velhas  33 01 0 2 1 1 0 0 0 05 35 0 10 45 3 1 5 08 3 
Trinângulo 47 - 0 3 1 2 1 0 0 06 28 - 13 41 2 0 6 03 1 
Araxá 52 - 0 2 1 2 0 0 0 03 29 0 09 38 4 0 3 02 1 
Int. Pitangui-Tamanduá 35 01 0 2 1 2 0 1 0 04 38 2 13 50 3 1 7 02 1 
Diamantina 20 30 0 2 1 4 0 1 1 12 13 0 21 34 6 1 5 01 3 
Mineradora Central Leste 57 05 0 2 1 1 1 0 0 05 15 0 10 26 2 1 7 01 1 
Mineradora Central Oeste 26 05 0 2 2 2 0 0 0 08 33 0 16 49 4 2 7 04 3 
Mata 54 00 0 2 1 1 0 0 0 07 20 0 13 33 2 2 2 06 1 
Sudeste 44 01 0 2 2 3 0 1 0 09 17 0 17 34 6 2 9 02 2 
SulCentral 43 03 0 2 1 2 1 0 0 08 25 0 13 38 3 1 6 04 3 
Sudoeste 51 00 1 2 1 1 1 0 0 06 26 1 13 39 3 1 4 02 1 
                    
Província 37 3 0 2 2 2 0 0 0 7 29 0 14 43 3 2 6 4 2 
 
Fonte: Mapas de 1831/32; 1838/40. Ver Fontes Primárias 
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Tabela 4: Distribuíção da População por Idade  
 

Região  Livres  Escravos 
           
  0-14  

 %  
15-44 
% 

45-59 
% 

60- +  
% 

 0-14  
% 

15-44 
% 

45-59 
% 

60- + 
% 

Vale Alto Médio São Francisco  38 50 8 4  32 56 10 2 
Sertão   44 45 8 3  33 57 8 2 
Minas Novas  41 48 8 3  32 58 8 2 
Paracatú  39 51 8 2  32 59 8 1 
Sertão Alto São Francisco  41 49 8 2  32 62 5 1 
Médio Baixo Rio das Velhas  39 47 10 4  30 58 9 3 
Triângulo  44 49 6 1  30 64 5 1 
Araxá  46 46 6 2  33 61 5 1 
I.nt. Pitangui-Tamanduá  41 47 9 3  29 64 6 1 
Diamantina  33 48 14 5  26 63 9 2 
Mineradora Central Leste  40 47 10 3  27 64 8 1 
Mineradora Central Oeste  35 48 12 5  26 63 9 2 
Mata  44 46 8 2  29 66 4 1 
Sudeste  42 46 9 3  33 62 4 1 
Sul Central  46 45 7 2  33 62 5 1 
Sudoeste  49 43 7 1  30 64 5 1 
           
Província  40 48 9 3  29 63 7 1 

 
                Fonte: Mapas de 1831/32; 1838/40. Ver Fontes Primárias 
 
Tabela 5:  Posse de Escravos 
 

 Posse de Escravos Total  de Total de  
Região Pequeno  

1 a 3  
Médio  
4 a 9 

Grande  
11 a 49 

Muito Grande 
50 a + 

 
Proprietários 

 
Escravos 

 Propriet. 
(%) 

Esc 
(%) 

 

Propriet. 
(%) 

Esc 
(%) 

Propriet. 
(%) 

Esc 
(%) 

Propriet. 
(%) 

Esc 
(%) 

 
(N) 

 
( N) 

           
Extremo Noroeste  - - - - - - - - - - 
Vale A. M. S. F. 54 14 32 35 14 51 - - 133 787 
Sertão 66 25 26 34 7 28 1 13 377 1640 
Minas Novas 63 23 26 32 10 38 1 7 557 2620 
Paracatú 75 31 16 27 9 42 - - 112 423 
Sertão A. S. Francisco 53 17 34 37 12 41 1 5 243 1356 
Médio-B. Rio das Velhas 57 13 27 23 14 39 2 25 788 5650 
Sertão do Rio Doce 62 26 38 64 - - - - 8 23 
Triângulo 56 15 29 28 13 33 2 24 227 1435 
Araxá 57 20 32 41 10 34 1 5 843 4122 
Int. de P.Tamanduá 48 13 34 32 17 46 1 9 3063 19947 
Diamantina 45 15 40 39 15 45 - 1 1456 12470 
Mineradora C. Leste 46 12 38 33 15 39 1 16 817 5655 
Mineradora C. Oeste 54 14 31 28 14 41 1 17 5907 40015 
Mata 49 11 32 26 18 38 1 15 869 6600 
Sudeste 47 11 33 25 18 48 2 16 1853 14599 
Sul Central 49 14 32 22 16 47 1 7 2263 14589 
Sudoeste 52 16 33 24 14 44 1 6 913 5118 
           
Província 51 14 33 30 15 43 1 13 20429 134102 

 
Fonte: Mapas de 1831/32; 1838/40. Ver Fontes Primárias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE  3 

Tabelas de Posse de Escravos de 1831/32

Região: Vale do Alto Médio São Francisco Região: Sertão

Plantéis Fogos Fogos Escravos Escravos Plantéis Fogos Fogos Escravos Escravos
N % N % N % N %

1 43 32.3 43 5.3 1 138 36.6 138 8.4
2 - 3 29 21.8 71 8.8 2 - 3 113 30.0 267 16.3
4 - 6 23 17.3 109 13.5 4 - 6 71 18.8 347 21.1
7 - 10 20 15.0 170 21.0 7 - 10 26 6.9 213 13.0
11 - 20 10 7.5 151 18.7 11 - 20 21 5.6 302 18.4
21 - 49 8 6.0 265 32.8 21 - 49 6 1.6 159 9.7
50 + 0 0.0 0 0.0 50 + 2 0.5 216 13.2

Total 133 100.0 809 100.0 Total 377 100 1642 100

Região: Minas Novas Região: Paracatu

Plantéis Fogos Fogos Escravos Escravos Plantéis Fogos Fogos Escravos Escravos
N % N % N % N %

1 161 28.9 161 6.142694 1 48 42.9 48 11.3
2 - 3 192 34.5 460 17.6 2 - 3 37 33.0 84 19.9
4 - 6 95 17.1 446 17.0 4 - 6 12 10.7 58 13.7
7 - 10 50 9.0 395 15.1 7 - 10 6 5.4 55 13.0
11 - 20 41 7.4 537 20.5 11 - 20 5 4.5 57 13.5
21 - 49 15 2.7 449 17.1 21 - 49 4 3.6 121 28.6
50 + 3 0.5 173 6.6 50 + 0 0.0 0 0.0

Total 557 100.0 2621 100.0 Total 112 100.0 423 100.0

Região: Sertão do Alto São Francisco Região: Médio Baixo Rio das Velhas

Plantéis Fogos Fogos Escravos Escravos Plantéis Fogos Fogos Escravos Escravos
N % N % N % N %

1 59 24.3 59 4.3 1 230 29.2 230 4.1
2 - 3 70 28.8 167 12.3 2 - 3 218 27.7 526 9.3
4 - 6 48 19.8 228 16.7 4 - 6 136 17.3 646 11.4
7 - 10 35 14.4 275 20.2 7 - 10 80 10.2 642 11.3
11 - 20 21 8.6 318 23.3 11 - 20 66 8.4 904 16.0
21 - 49 9 3.7 244 17.9 21 - 49 43 5.5 1320 23.3
50 + 1 0.4 71 5.2 50 + 15 1.9 1395 24.6

Total 243 100.0 1362 100.0 Total 788 100 5663 100



Região: Sertão Rio Doce Região:Triângulo

Plantéis Fogos Fogos Escravos Escravos Plantéis Fogos Fogos Escravos Escravos
N % N % N % N %

1 4 50 4 17.3913 1 61 26.9 61 4.2
2 - 3 1 12.5 2 8.7 2 - 3 66 29.1 162 11.1
4 - 6 2 25.0 10 43.5 4 - 6 41 18.1 199 13.6
7 - 10 1 12.5 7 30.4 7 - 10 26 11.5 211 14.4
11 - 20 0 0.0 0 0.0 11 - 20 24 10.6 317 21.6
21 - 49 0 0.0 0 0.0 21 - 49 5 2.2 172 11.7
50 + 0 0.0 0 0.0 50 + 4 1.8 343 23.4

Total 8 100.0 23 100.0 Total 227 100 1465 100

Região: Araxá Região: Intermediária Pitangui-Tamanduá

Plantéis Fogos Fogos Escravos Escravos Plantéis Fogos Fogos Escravos Escravos
N % N % N % N %

1 237 28.1 237 5.7 1 730 23.8 730 3.6
2 - 3 246 29.2 591 14.3 2 - 3 742 24.2 1826 9.1
4 - 6 171 20.3 824 20.0 4 - 6 639 20.9 3059 15.2
7 - 10 103 12.2 845 20.5 7 - 10 418 13.6 3410 16.9
11 - 20 65 7.7 882 21.4 11 - 20 362 11.8 4985 24.7
21 - 49 18 2.1 525 12.7 21 - 49 147 4.8 4234 21.0
50 + 3 0.4 219 5.3 50 + 25 0.8 1903 9.4

Total 843 100.0 4123 100.0 Total 3063 100 20147 100

Região: Diamantina Região: Mineradora Central Leste

Plantéis Fogos Fogos Escravos Escravos Plantéis Fogos Fogos Escravos Escravos
N % N % N % N %

1 195 13.4 195 2.1 1 162 19.8 162 2.8
2 - 3 460 31.6 1126 12.3 2 - 3 212 25.9 508 8.9
4 - 6 341 23.4 1639 17.9 4 - 6 196 24.0 949 16.6
7 - 10 234 16.1 1941 21.2 7 - 10 111 13.6 936 16.4
11 - 20 165 11.3 2347 25.7 11 - 20 91 11.1 1323 23.2
21 - 49 59 4.1 1775 19.4 21 - 49 33 4.0 930 16.3
50 + 2 0.1 115 1.3 50 + 12 1.5 895 15.7

Total 1456 100.0 9138 100.0 Total 817 100.0 5703 100.0

Região: Mineradora Central Oeste Região: Mata

Plantéis Fogos Fogos Escravos Escravos Plantéis Fogos Fogos Escravos Escravos
N % N % N % N %

1 1577 26.7 1577 3.9 1 194 22.3 194 2.9
2 - 3 1577 26.7 3828 9.6 2 - 3 231 26.6 563 8.5
4 - 6 1165 19.7 5641 14.1 4 - 6 170 19.6 835 12.7
7 - 10 684 11.6 5617 14.0 7 - 10 111 12.8 906 13.7
11 - 20 535 9.1 7669 19.1 11 - 20 92 10.6 1327 20.1
21 - 49 293 5.0 8941 22.3 21 - 49 64 7.4 1806 27.4
50 + 76 1.3 6776 16.9 50 + 7 0.8 969 14.7

Total 5907 100.0 40049 100.0 Total 869 100.0 6600 100.0



Região: Sul 1 Região: Sul 2

Plantéis Fogos Fogos Escravos Escravos Plantéis Fogos Fogos Escravos Escravos
N % N % N % N %

1 390 21.0 390 2.7 1 521 23.0 521 3.6
2 - 3 487 26.3 1171 8.0 2 - 3 602 26.6 1456 10.0
4 - 6 377 20.3 1821 12.5 4 - 6 453 20.0 2185 15.0
7 - 10 229 12.4 1902 13.0 7 - 10 310 13.7 2544 17.4
11 - 20 216 11.7 3153 21.6 11 - 20 252 11.1 3648 25.0
21 - 49 123 6.6 3780 25.9 21 - 49 111 4.9 3259 22.3
50 + 31 1.7 2403 16.4 50 + 14 0.6 979 6.7

Total 1853 100.0 14620 100.0 Total 2263 100 14592 100.0

Região: Sul 3
Tabela: Estrutura da Posse de Escravos

Plantéis Fogos Fogos Escravos Escravos
N % N %

1 245 26.8 245 4.8
2 - 3 235 25.7 561 10.9
4 - 6 192 21.0 918 17.9
7 - 10 106 11.6 864 16.8
11 - 20 97 10.6 1375 26.8
21 - 49 34 3.7 872 17.0
50 + 4 0.4 293 5.7

Total 913 100.0 5128 100.0

Tabela Síntese da Estrutura de Posse de Escravos 

Regiões Planteis
Com Escravos Sem escravos Total

N % N % N

Extremo noroeste
Vale Alto São Francisco 133 18.1 601 81.9 734
Sertão 377 25.0 1130 75.0 1507
Minas Novas 557 23.8 1788 76.2 2345
Paracatú 112 15.8 596 84.2 708
Sertão Alto S. Francisco 243 28.2 619 71.8 862
Médio Baixo Rio das Velhas 788 25.4 2262 74.2 3050
Sertão do Rio Docê 8 10.0 72 90.0 80
Triângulo 227 44.6 281 55.3 508
Araxá 843 39.0 1319 61.0 2162
Int. de Pitangui- Tamanduá 3063 38.4 4915 61.6 7978
Diamantina 1456 40.1 2178 59.9 3634
Mineradora Central Leste 817 30.6 1856 69.4 2673
Mineradora Central Oeste 5907 32.3 12392 67.7 18299
Mata 869 40.1 1297 59.9 2166
Sudeste 1853 32.8 3789 67.2 5642
Sul Central 2263 31.9 4822 68.0 7085
Sudoeste 913 26.3 2552 73.7 3465

Província 20429 32.5 42469 67.5 62898

OBS:  A fonte das tabelas de Posse de Escravos são os Mapas de População de 1831/32



Quadro 5.2: O Comércio Interprovincial  e Intraprovincial de Minas Gerais                     
Primeira Metade do Século XIX                    

   
 Regiões da Província de Minas Gerais Exportações  

origem → Triângulo Araxá Paracatu Vale do A. Sertão  Minas Novas Sertão 
Alto São 

Intermediária Médio-Baixo  Diamantina Mata Sudeste Sul-Central Mineradora Mineradora Rio de Janeiro Bahia Goiás São Paulo  

destino ↓    M. S. Francisco    Francisco Pitangui-
Tamanduá 

Rio das Velhas     Central-Oeste Central-Leste      

 Triângulo  i) víveres 
2) algodão 

                  

 Araxá  i) víveres              2) manufaturados; sal; 
escravos 

   

 Paracatu   2) víveres              2) manufaturados; sal 2) sal   

 Vale do Alto-édio  
São Francisco 

  2) aguardente; 
açúcar; 
víveres 

2) peixe     2) manufaturados     2) manufaturados; 
tecidos 

  1) importados 
2) sal;  

2) açúcar; 
aguarden
te 

 

Regiões  Sertão     2) peixe 2) couro    2) importados*       2) importados 2) importados; 
sal 

  

da  Minas Novas     2) couro 2) algodão; ferro; 
bovinos; víveres 

   2) ferro       2) sal   

Província Sertão Alto São  
Francisco 

                   

de  Intermediária de 
Pitangui-Tamanduá 

       2) algodão; couro        1) sal;  
manufaturados; 
importados 

   

Minas Médio Baixo Rio das 
Velhas 

    2) couro           2) importados    

Gerais Diamantina      2) víveres    1) ferro 
2) víveres 

   1) ferro 2) víveres; trigo; 
algodão 

1) importados;  2) 
importados; 
escravos 

  

 Mata           2) víveres         

 Sudeste      2) víveres  2) víveres    2) víveres    1) importados; sal 
2) escravos;  

   

 Sul-Central                   2) importados 

 Mineradora Central- 
Oeste 

  2) ouro  1) salitre 2) algodão   2) ouro; víveres     1) ferro; manufaturados 
2) víveres; trigo; 
aguardente; açúcar; 
doces; ouro; 

2) algodão 1) importados; 
2) escravos; sal; 
manufaturados 

   

 Mineradora Central- 
Leste 

                   

 Rio de Janeiro  1) bovinos; 
2) carneiros; 
algodão 

1) bovinos; 
toucinho 
2) algodão; 
carneiros 

1) couro  1) salitre 1) algodão; tecido; 
pedras preciosas 
2) toucinho; 
cavalos 

2) bovinos 1) suínos; tabaco 
2) ouro; toucinho; 
bovinos; algodão; 
cavalos 

 1) diamante; 
ouro 

 1) tabaco; bovinos; 
suínos; toucinho; 
queijos 
2) víveres;  ouro; 
carneiros; tecidos 

1) ouro 
2) bovinos 

1) pedras preciosas; 
ouro 
2) tecidos; doces 

1) algodão     

Exportação Bahia   2) víveres; 
aguardente; 
açúcar 

1) algodão ; 
bovinos 
2) couro; rapadura 

1) bovinos; 
cavalos; 
2) algodão 

1) algodão; tecido; 
pedras preciosas 
2) toucinho; couro; 
bovinos; cavalos 

       1) pedras preciosas      

 Goiás    2) sal*                

 São Paulo             2) tabaco; 
queijos; 
tecidos; doces 

      

* produtos de entreposto 
i) Economia indígena 
Fonte: relatos de viagens 
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FONTES PRIMÁRIAS 

 
1. 0  ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO 
 
1.1  LISTAS NOMINATIVAS DOS DISTRITOS MINEIROS POR MUNICÍPIO  -  1831/32 Error! 
Bookmark not defined. 
 
BAEPENDI 
Distrito da Capela da Alagoas, da Freguesia da Aiuruoca  MP  P.13   D. 09 
Distrito da Paróquia da Aiuruoca  MP  P.13   D. 10 
Distrito da Capela do Espírito Santo, da Freguesia de Pouso Alto MP  P.13   D. 11 
Distrito da Capela de Nossa Senhora do Carmo de Pouso Alto MP  P.13   D .12 
Distrito da Senhora Santa Ana da Goapera, Freguesia da Aiuruoca MP  P.13   D. 14 
Distrito da Capela de São José do Favacho MP  P.13   D. 13 
Distrito da Capela de São Vicente, Freguesia da Aiuruoca MP  P.13   D. 08 
Distrito da Capela do Serrano, da Freguesia da Aiuruoca MP  P.13   D. 07 
Curato do Turvo, Freguesia da Aiuruoca MP  P.13   D. 16 
Distrito da Capela de Varadouro MP  P.13   D. 15 
BARBACENA 
Distrito da Nobre e Muito Leal Vila de Barbacena MP P. 7 D.06 
Distrito do Curato do Espírito Santo MP P. 7 D. 03 
Curato de Nossa Senhora da Piedade da Borda do11 Campo e Torres MP P. 7 D.11 
Distrito de Ribeirão de Alberto Dias MP P. 7 D .07 
Distrito da Capela de Santa Ana do Barroso MP P. 7 D. 10 
Distrito de Santo Antônio de Juiz de Fora MP P. 7 D. 04 
Distrito da Capela de S. Franc. de Paula,  Freg. de N. S. da Glória de S. Pereira MP P. 7 D. 05 
Curato de São José da Paraíba MP P. 7 D. 07 
Distrito de São Miguel e Almas de João Gomes, Freguesia do Engenho do Mato MP P. 7 D . 01 
Distrito da Capela Nova da Senhora das Mercês do Kagado MP P. 7 D. 02 
CAETÉ 
Distrito de Antônio Dias MP P. 12  D. 05 
Distrito da Capela de Cocaes MP P.11  D. 32 
Capela do Itambé MP P. 12  D. 01 
Distrito da Capela de N. S. do Socorro MP P.  12 D. 12 
Distrito da Capela de Santa Ana dos Ferros, Aquem do Rio Santo Antônio MP P. 07 D. 13 
Distrito da Paróquia de Santa Bárbara MP P. 12  D. 04 
Distrito da Capela de São Domingos do Prata, Freguesia de São Miguel MP P. 14 D. 01 
Distrito da Aplicação de S. Gonçalo do Rio Abaixo, MP P. 12 D.03 
Distrito da Senhora da Penha de França MP P. 11 D. 33 
Distrito de Capela do Brumado SP PP 1,10 D. 03 Cx. 06   
Distrito de São Gonçalo do Rio Acima MP P. 06  D. 14 
Distrito de Itabira do Mato Dentro CMC 15 
Distrito da Vila de Caeté CMC 16 
Distrito do Morro Vermelho MP P. 11   D. 31 
Distrito de Conceição do Rio Acima  MP P.11  D. 21 
CAMPANHA 
Distrito da Capela do Espírito Santo da Mutuca MP  P. 10   D. 17 
Distrito da Matriz Nova de Itajubá MP  P. 10  D. 06 
Distrito da Capela do Lambari MP  P. 10  D. 16 
Distrito da Paróquia de Santa Catarina MP  P. 10   D. 21 
Capela de Santa Rita MP P. 10   D. 0277 
Distrito da Paróquia de Santo Antônio do Vale da Piedade MP P. 10  D. 19 
Distrito da Paróquia de São Gonçalo MP P.  10  D. 18 
Distrito da Capela de S. José do Campo da Formiga MP P. 10  D. 20 
Distrito da Capela de São Sebastião da Capitura MP P. 10  D. 15 
Capela de São Sebastião e São Roque do Bom Retiro MP P. 1   D. 12 
Curato do Senhor Bom Jesus das Antas MP P. 10  D. 22 



 

 

238 

Distrito do Curato da Capela de Três Cororações  de Jesus, Maria e José MP P.  10  D. 14 
Distrito de Santana do Sapucaí SP PP 1,10 Cx. 07 D. 56 
Distrito de Nossa Senhora da Soledade . SP PP 1,10 Cx. 13 D. 56 
JACUÍ 
Distrito da Paróquia de Cabo Verde MP P. 05  D. 14 
Distrito da Capela da Sacra Família do Machado MP P. 05  D. 13 
Distrito do Curato de Santa Rita do Rio Claro MP P. 05  D.19 
Distrito da Paróquia da Vila de São Carlos de Jacuí MP P. 05  D. 01 
Distrito e Curato de São Joaquim do Senhor MP P. 05 D. 08 
Distrito da Paróquia de São Sebastião da Ventania MP P. 05  D. 15  
Distrito de São José e Dores SP PP 1,10 Cx 14 D. 01 
Distrito do Senhor dos Passos SP PP 1,10 Cx 14 D. 03 
Distrito de São Francisco de Paulo e Tejuco . SP PP 1,10 Cx 14 D. 04 
Distrito de Santa Maria Madalena do Aterrado SP PP 1,10 Cx 14 D. 05 
MARIANA 
Distrito da Capela da Conceição do Turvo, Freguesia do Pomba MP P. 03 D. 20 
Distrito de Paz da Paróquia de Mariana MP Cx. 02 D. 17 
Distrito de Nossa Senhora do Desterro do Melo MP P. 02 D. 25 
Capela do Pinheiro, Freguesia do Sumidouro MP P. 02 D. 18 
Distrito da Capela de Santa Rita da Meia Pataca MP P. 02 D. 14 
Distrito da Capela de Santa Rita do Turvo da Freguesia do Pomba MP P. 02 D. 26 
Distrito de Santo Antônio do Bacalhau, Freguesia de Guarapiranga MP P. 02 D. 21 
Distrito da Capela de São Domingos, Freguesia do Sumidouro MP P. 02 D. 15 
Distrito de São José do Barroso da Freguesia do Pomba MP P. 02 D.22 
Distrito da Capela de São José do Paraopeba do Pomba MP P. 03 D. 16 
Distrito da Paróquia de São Manoel do Pomba MP P. 02 D. 16 
Distrito de Nossa Senhora das Neves da Boa Vista SP PP 1,10 Cx. 18  D. 01 
Distrito de Bento Rodrigues SP PP 1,10 Cx. 18 D. 02 
Distrito de Santo Antônio do Calambao SP PP 1,10 Cx. 18 D. 03 
Distrito de Mercês do Pomba SP PP 1,10 Cx. 18  D. 04 
Distrito de Nossa Senhora da Conceição do Cuieté SP PP 1,10 Cx. 18  D. 05 
Distrito de Tapera SP PP 1,10 Cx. 17  D. 06 
Distrito de São José do Crato SP  PP 1,10 Cx. 17  D. 04  
Distrito de Passagem SP  PP 1,10 Cx. 17  D. 05 
Distrito de Guarapiranga SP  PP 1,10 Cx. 17  D. 06 
Distrito de Monjalegoas SP  PP 1,10 Cx. 17  D. 08 
Distrito de São Gonçalo de Ubá SP  PP 1,10 Cx. 17  D. 09  
Distrito de Conceição da Várzea SP  PP 1,10 Cx. 17  D. 10 
Distrito de Mestre de Campos SP  PP 1,10 Cx. 17  D. 12  
Distrito de Forquim SP  PP 1,10 Cx. 17  D. SP  PP 1,10 Cx. 17  D. 11  
Distrito de Nossa Senhora de Oliveira SP  PP 1,10 Cx. 17  D. 13 
Distrito de Santana do Desterro SP  PP 1,10 Cx. 17  D. 14  
Distrito de São Sebastião SP  PP 1,10 Cx. 17  D.  15 
Distrito de Nossa Senhora das Dores do Pomba SP  PP 1,10 Cx. 17  D.16  
Distrito de São Gonçalo SP  PP 1,10 Cx. 17  D. 17  
Distrito de Nossa Senhora da Saúde SP  PP 1,10 Cx. 17  D. 18 
Distrito de São José da Barra Longa SP  PP 1,10 Cx. 17  D. 19 
Distrito do Sumidoro SP  PP 1,10 Cx. 17  D. 20 
Distrito de Remédios SP  PP 1,10 Cx. 17  D. 21  
Distrito de Camargos SP  PP 1,10 Cx. 17  D. 22  
Distrito de São Caetano SP  PP 1,10 Cx. 17  D. 23 
Distrito de Braz Pires SP  PP 1,10 Cx. 17  D. 07  
Distrito de Catas Altas SP  PP 1,10 Cx. 17  D. 09 
MINAS NOVAS 
Distrito de Itacambira, Brejo das Almas, Cabeceiras do Rio Verde MP P. 04 D. 05 
Distrito de Santo Antônio de Salinas SP PP 1,10 Cx. 22 D. 03 
Distrito de Santo Antônio do Grão Mogol SP PP 1,10 Cx. 22 D. 04 
OURO PRETO 
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Distrito da Paróquia da Cachoeira do Campo MP P. 01 D.09  
Distrito da Matriz de Congonhas do Campo MP P. 01 D. 07 
Distrito da Capela de Nossa Senhora da Boa Morte MP P. 01  D. 05 
Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem da Itabira do Campo MP P. 01  D. 04 
Distrito da Capela de Santa Quitéria da Boa Vista MP P. 01  D. 10 
Distrito ou Capela de Santa Rita, Filial da Paróquia do Itatiaia  MP P. 12  D. 09 
Distrito de Santo Antônio da Casa Branca MP P.  01 D.11 
Distrito da Paróquia de Santo Antônio do Itatiaia MP P. 01  D. 22 
Distrito da Paróquia de São Bartolomeu  MP P. 01  D.  01 
Distrito ou Capela de São Caetano da Moeda MP P. 01 D. 02 
Distrito de São José da Paraopeba MP P. 01 D. 21 
Aplicação de São Gonçalo do Bação MP P. 01  D. 03 
Distrito da Capela de São Gonçalo do Tejuco MP P. 01  D. 08 
Distrito da Capela da Senhora da Solidade MP.  01 D. 06 
PARACATU 
Distrito do Carmo, Termo do Julgado do Araxá MP P. 05  D. 32  
Distrito da Capela de Nossa Senhora das Dores do Campo Formoso  MP P. 05  D. 33  
Distrito do Patrocínio, Termo do Julgado do Araxá  MP P. 09  D. 03 
Distrito da Capela de Santa Ana da Barra do Rio do Espírito Santo MP P. 05  D. 24 
Distrito de Santa Ana do Pouso Alegre do Coromandel MP P.  05 D. 32 
Distrito da Paróquia Paróquia São Domingos do Araxá MP P. 09  D. 06 
Distrito da Paróquia São Francisco das Chagas MP P. 09  D. 04 
Distrito da Capela de São Pedro de Alcântara, Termo do Araxá MP P.  09  D. 01 
Distrito do Santíssimo Sacramento do Desemboque MP P. 05  D. 25 
PITANGUI 
Distrito de Nossa Senhora da Abadia MP P. 03 D.  03 
Distrito da Capela de São Gonçalo do Pará MP P. 03 D.  02.  
Distrito da Paróquia da Senhora das Dores MP P. 03 D. 03 
Distrito da Capela da Senhora Santa Ana do Rio de São João Acima MP P. 03 D.  01 
QUELUZ 
Distrito do Brumado MP P. 04 D. 33 
Distrito de Catas Altas, da Freguesia de Itaverava MP P. 04 D. 21 
Distrito das Dores MP P. 04 D. 16 
Distrito da Glória MP P. 04 D. 31 
Distrito da Paróquia de Itaverava MP P. 04 D. 20 
Distrito de Nossa Senhora das Dores da Conquista MP P. 04 D. 23 
Distrito da Vila de Queluz  MP P. 04 D. 24 
Distrito da Capela do Rio do Peixe MP P. 04 D. 15 
Distrito de Santa Ana MP P. 04 D. 17 
Distrito da Capela de Santa Ana do Morro do Chapéu MP P. 04 D. 22 
Distrito de São Caetano das Paraopebas MP P. 04 D. 32 
Distrito de Suassuí MP P. 07 D. 29  
Distrito de Santo Amaro MP P. 07 D. 01 
Distrito do Redondo SP PP 1,10  P. 33  D. 02  
Distrito do Lamim SP PP 1,10 Cx. 33 D. 04 
Distrito de São Gonçalo da Ponte SP PP 1,10 Cx 33  D. 16 
Distrito do Senhor do Bonfim SP PP 1,10 Cx. 05 D. 35 
Distrito de Nossa Senhora da Noruega SP PP 1,10  Cx. 33  D. 01 
SABARÁ 
Distrito da Capela Nova do Betim MP P. 11 D. 13 
Distrito da Paróquia de Congonhas MP P. 11 D. 26 
Distrito da Capela de Contagem das Abóboras MP P. 11 D. 12 
Distrito da Paróquia de Matosinhos MP P. 11 D. 07 
Distrito ou Paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Rio das Pedras MP P. 11 D. 02  
Distrito da Capela de Nossa Senhora da Lapa MP P. 11   D 05.  
Distrito de Nossa Senhora da Saúde da Alagoa Santa  MP P. 11   D. 11 
Distrito da Capela de Santa Ana de Traíras, Julgado de Curvelo MP P. 11  D. 27 
Distrito de Santa Rita MP P. 11   D. 08 
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Distrito e Aplicação de Santo Antônio do Morro de Mateus Leme MP P. 11  D. 09 
Distrito de S. Ant.da Mouraria do Arraial Velho MP P. 11 D.  04 
Distrito da Paróquia de Santo Antônio do Rio Acima  MP P. 11   D. 3 
Distrito e Aplicação do Arraial do S. C. de J. e Capela, T. do J. da Barra do Rio das Velhas MP P. 
11 D. 10 
Distrito do Curato de S. Sebastião de Macacos, MP P. 11   D. 06 
Distrito de Piedade do Bagre  SP PP 1,10 Cx. 10 D. 10 
Distrito do Morro da Garça SP PP 1,10 Cx. 10 D. 02 
Distrito de Taquarassu de Cima MP P. 11 D.25 
Distrito de Nossa Senhora da Piedade do Paraopeba  SP PP 1,10  Cx. 35 D.  17  
Distrito do Livramento SP PP 1,10  Cx. 35 D. 18 
Distrito de Santa Luzia SP PP 1,10  Cx. 35 D. 19 
Distrito de Jesus, Maria, José do Aranha SP PP 1,10  Cx. 35 D. 20 
Distrito de Nossa Senhora da Solidade do Pilar SP PP 1,10  Cx. 35 D. 21 
Distrito do Fidalgo SP PP 1,10  Cx. 35 D. 22 
Distrito de Santa Luzia do Rio Manso SP PP 1,10 Cx. 35 D. 23 
Distrito de N. Senhora da Conceição do Brumado de Paraopeba SP PP 1,10  Cx. 35 D. 24 
Distrito de São Sebastião do Itatiaia SP PP 1,10  Cx. 35 D. 25 
SÃO JOÃO DEL REI 
Distrito da Paróquia da Conceição das Carrancas MP P. 06  D. 14 
Distrito da Capela do Espírito Santo, Freguesia de Carrancas MP P. 06  D. 15 
Curato do Espírito Santo dos Coqueiros MP P. 08  D. 21 
Distrito e Curato do Espírito Santo da Varginha, Freguesia de Lavras MP P. 06  D. 07  
Paróquia de Nossa Senhora das Dores da Boa Esperança MP P. 08  D. 22 
Distrito da Capela de N. S. de Nazareth MP P. 06 D. 20 
Nossa Senhora da Piedade do Rio Grande MP P. 06  D. 18 
Distrito da Capela do Rozário, da Freguesia das Lavras MP P. 06  D. 08 
Distrito de Santa Ana do Garumbeo MP P. 06  D.  28 
Curato de São Francisco de Assis do Onça MP P. 06  D. 04 
Distrito de São Gonçalo do Brumado MP P. 06  D. 06 
Distrito da Capela de São João Nepomuceno MP P. 06  D. 17 
Distrito ou Curato da Capela de São Miguel do Cujuru MP P. 06  D. 13 
Distrito da Senhora da Conceição do Porto MP P. 06  D. 16 
Distrito do Bom Jardim SP PP 1,10 Cx. 40 D. 01 
Distrito da Madre de Deus SP PP 1,10 Cx. 40 D. 02 
SÃO JOSÉ DEL REI 
Distrito da Lagoa Dourada  SP PP 1, 10 Cx. 41 D.  07 
Distrito da Capela de S. R. do Rio Abaixo, da Freg. de S. J. Del Rei  MP  Cx. 06 D. 19  
Distrito de Passa Tempo SP PP 1, 10 Cx. 41 D. 01 
Distrito de Santana do Jacaré SP PP 1, 10 Cx. 41 D. 02 
Distrito da Ressaca SP PP 1, 10 Cx. 41 D. 03 
Distrito de Olhos D'Água SP PP 1, 10 Cx. 41 D. 04 
Distrito de Cláudio SP PP 1, 10 Cx. 41 D. 05  
Distrito de Carmo da Mata SP PP 1, 10 Cx. 41 D. 06 
Distrito de Cana Verde  SP PP 1, 10 Cx. 41 D. 08 
Distrito de Lage SP PP 1, 10 Cx. 41 D. 09 
Distrito de Prados SP PP 1, 10 Cx. 41 D.  10 
Distrito de Perdões SP PP 1, 10 Cx. 41 D. 11 
Distrito de Carmo do Japão SP PP 1, 10 Cx. 41 D. 13 
Distrito da Vila de São José SP PP 1, 10 Cx. 41 D. 12 
Distrito do Desterro SP PP 1, 10 Cx. 41 D. 14 
Distrito de Bom Sucesso SP PP 1, 10 Cx. 41 D.15 
Distrito de Santo Antônio do Amparo SP PP 1, 10 Cx. 41 D. 16 
Distrito de Padre Gaspar SP PP 1, 10 Cx. 41 D. 17 
Distrito de Nossa Senhora de Oliveira  SP PP 1, 10 Cx. 42 D. 01 
Distrito de São Tiago SP PP 1, 10 Cx. 42 D. 18 
Distrito de São João Batista SP PP 1, 10 Cx. 42 D.  18 
VILA DO PRÍNCIPE 
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Distrito da Capela do Bonfim MP P. 13 D. 02 
Distrito da Capela da Vila de Formigas MP P. 13 D. 06 
Distrito da Capela do Rio do Peixe MP P. 09 D. 20 
Distrito de Santo Antônio do Tejuco SP PP 1,10 Cx. 01 D. 07 
Distrito de Correntes SP PP 1,10  Cx. 49 D. 02 
Distrito de Extrema SP PP 1,10 Cx. 49 D. 03 
Distrito de Santo Antônio da Tapera SP PP 1, 10 Cx. 49 D. 04 
Distrito de Paraúnas SP PP 1, 10 Cx. 49 D.  05 
Distrito de São Gonçalo e Milho Verde SP PP 1, 10 Cx. 49 D. 06 
Distrito de Gouveia SP PP 1, 10 Cx. 49 D. 07  
Distrito de Andreguicé SP PP 1, 10 Cx. 49 D. 08 
Distrito de Santo Antônio Abaixo SP PP 1, 10 Cx. 49 D. 09 
Distrito de Nossa Senhora Aparecida dos Córregos SP PP 1, 10 Cx. 49 D.10 
Distrito de Nossa Senhora do Porto SP PP 1, 10 Cx. 49 D.  11 
Distrito de Corimatai SP PP 1, 10 Cx. 49 D. 16 
Distrito de Passanha SP PP 1, 06 Cx. 01 D. 34 
TAMANDUÁ 
Senhor do Bom Jesus da Pedra do Andaiá SP PP 1,10 Cx. 26 D. 01 
Nossa Senhora de Candeias SP PP 1,10 Cx. 26 D. 02 
Bambuí SP PP 1,10 Cx. 26 D. 03 
Santo Antônio do Monte SP PP 1,10 Cx. 26 D. 04  
São Vicente Ferrer de Formiga SP PP 1,10 Cx. 26 D. 05 
Nossa Senhora do Desterro SP PP 1,10 Cx. 26 D. 06 
 
 
 
1.2  LISTAS NOMINATIVAS DOS DISTRITOS MINEIROS POR MUNICÍPIO  -  1838/40 
 
1- Vila de Minas Nova  SP PP 1, 10  Cx. 22  D. 20 
2- São João del Rei MP P. 06 D. 12 
3- São Miguel do Cajurú MP P. 06 D. 10 
4- Buriti MP P. 05 D. 27  
5- Vila de Januária MP P. 03  D. 17 
6- Serro MP P. 09 D. 15 
7- Ouro Preto MP P. 07 D. 19 
8- São José do Tejuco MP Cx. 08  D.33 
 
 
 
 
 
1.3  RELAÇÃO DE ENGENHOS E CASAS DE NEGÓCIO POR DISTRITOS EM 1836:  
 
1.3.1 -  FUNDO - SPPP 1,06  - Cx.02 
 
Número e nome do documento: 
02-Santana da Paropeba, 04-Morro Vermelho,  05-Simão Pereira, 06- Penha,  07-Santa Rita do 
Ibitipoca, 08-Quilombo, 11-Curato do Fidalgo,  12-Bertioga, 14-Buritis, 15-Betim, 16-Bicas,  17-
Brumado,  18-São Sebastião, 19- Itatiaiossu, 20-Morro do Chápeu, 21-Matheos Leme, 22- João 
Gomes, 23- São Domingos, 24-Dores,  25-Curato do Arraial da Onça, 26- Bambuí, 27-
Soledade,  28-Bom Despacho do Pição, 29-Madre de Deus, 30-Senhora das Dores das 
Conquistas, 31-Engenho do Mato, 32-Rio das Pedras, 33- Vila da Aiuruoca,  35- Andrequicé, 
36-Barrozo, 37-Ouro Preto, 38-São Francisco do Onça, 38-Vila de Itabira, 39-Barbacena, 40- 
Angahi,  41-Curimataí, 42-Inhahy, 42- Afenas, 43-Alagoa Santa, 45-Jaquara de Cima, 46-
Susssuy, 47-Distrito de Favaxo, 48-São Francisco de Paula, 49-São José da Paraíbuna, 50- 
Paonte Nova,  51-Espirito Santo da Itapecerica,  53- Cajurú, 54-Rio Verde, 55- Espirito Santo 
do Piau,  56-São Bartolomeu, 57-Piedade das Gerais,  58-Sào Gonçalo do Brumado, 59- 
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Lagoa, 60-Congonhas do Sabará, 61-Santo Antônio do Brumado do Distrito da Senhora da 
Lapa, 62-Bucaina, 62-Piumi, 63-Curato do Lamin. 
 
 
 
1.3.2 - FUNDO - SPPP 1,06  - Cx.  03 
 
Número e nome do documento: 
01- São Sebastião da Capiutuba,  02-Curral Novo, 03-Candeias, 04-Santo Antônio da 
Capetinga, 05-São Gonçalo do Tijuco, 06-Espirito Santo do Indaia, 08- São Gonçalo do Pará, 
09-Rio Peixe, 10-Desterro, 11-Turvo, 12-Sete Lagoas, 13-São Caetano da Moeda, 14-Santana 
do Sapucaí, 16-Nossa Senhora do Porto, 17-Passagem de Ouro Branco , 18-São José do 
Parapoeba, 19-Guarapiranga, 20-Catas Altas, 21-São José da Paropeba, 22-São José do 
Chopotó, 23-Nossa Senhora da Conceição do Porto do Rio Granado, 24-Nossa Senhora do 
Rosário, 25-Borda do Campo, 26-Boa Vista de Itajubá, 27-São Vicente, 28-Do Socorro, 29-
Sacra Família, 30-Bonfim, 31-Camboy, 32-Hibituruna, 33-Taquarassú de Sima, 34- Gupiara, 
35-Ribeirão D’Alberto Dias, 36-Dores, 37-Candeia, 38-Piedade, 39-Goveia, 40-Itabira do 
Campo, 41-Santa Luzia, 42-Pinhuí, 43-Paroquia de Carmo de Baependi, 44-Furquim, 45-
Itatiaia, 46-Congonhas do Campo, 47-Cattas Altas da Noroega, 48-Conceição do Rio Novo, 49-
Boa Vista, 50-Nossa Senhora da Consolação de Capivary, 51-Saúde, 52-Campo Belo. 53-
Soledade de Itajubá, 54-Serranos, 55, Destricto da Abbadia. 
 
1.3.3 -   FUNDO - SPPP 1,16 - Cx. 04 
 
Número e nome do documento: 
01-Santa catarina,  02-Contagem, 03-Casa Branca, 04-Curato da Lage, 05-Espraiado, 06-
Calambao, 07-Patafufo, 08-Capela do Senhor Bom Jesus do Lambari, 09-Fomiga, 10-Vila de 
Lavras, 11-Prado, 12-Capivari, 13-Arraial da Saúde, 14-São Caetano, 15-Cachoeira do Carmo, 
16-Peçanha, 17-São José das Formigas, 18-São Sebastião do Areado, 19-São Sebastião das 
Lages, 20-São Gonçalo da Campanha, 21-Rio Verde, 22-Mundo Nova, 23-Morro do Pilar, 24-
Barreiras, 25-S. Sebastião das Correntes, 26-São Joanino, 27-Mello, 28-Rio Preto, 29-São 
Bento do Tamanduá, 31-Ribeirão do Raposo, 32-Trindade, 33-Bom Jardim, 34-Agoape, 35-
Douradinho, 36-Santa Maria, 37-Senhor do Bomfim, 38-Imficionado, 39-São João 
Nepomuceno, 40-Barreiras, 41-S. Antônio do Rio das Mortes Pequeno, 42-Tapanhuacanga, 
43-São Domingos, 44-Passos, 45-Santo Amaro, 46-São Sebastião da Ventania, 47-Patrocínio, 
48-Villa de São José, 49-Cabo Verde, 50-Bom Jesus da Pedra do Indaia, 51-Itaverava, 52-
Curral Del Rei, 53-São Francisco de Paula, 54-São Domingos do Prata, 55-Passagem, 56-São 
João Batista, 57-Santana do Afié, 58-Coramandel, 59-Uberaba, 60-São Domingos da Bocaina, 
61-Araxa, 62-São Tomé das Letras, 63-Cláudio.  
 
1.3.4 - FUNDO - SPPP1 1, 06 - Cx. 05 
 
Número e nome do documento: 
01-Cristais, 02-São Joaquim, 03-Curvello, 04-Pouzo Alto, 06-São Gonçalo, 07-Bento 
Rodriguez, 08-Pitangui, 09-Rio Manso, 10-Piedade, 12-Dores, 13-Mariana, 14-Três Pontas, 15-
São Miguel e Almas, 15- Carmo da Escaramuca, 16-Escaramuçu, 18-Vila Risonha de São 
Romão, 19-São João Baptista da Serra da Canastra, 20-São João do Gorutuba, 21-Santo 
Antônio do Monte, 23-Parauna, 25-Taboleiro Grande, 26-Santa Rita, 27-Angahi, 29-Santo 
Antônio do Rio do Peixe, 31-Capelinha, 33-São Thiago, 35-Vila do Pomba, 36-Bonfim, 38-Bom 
Retiro, 39-Espirito Santo, 40-Japão, 41-Carmo do Tanque Grande, 43-Nossa Senhora das 
Dores do Campo Formoso, 44-São José Barroso, 45-Carmo do Tanque Acima, 47-Vila de 
Minas Nova (1o distrito ) 48-Bagre, 49-Muicambo, 50-Tapera,  52-Antônio Dias Abaixo, 53-Vila 
de São João del Rei,  58-Água Suja,  59-Olhos D’Água.  
 
1.3.5 - FUNDO - SPPP1 1, 06 - Cx. 06 
 
Número e nome do documento:   
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01-Alegres, 03-São José d’Alagoas, 04-Morro da Graça, 06-joanésia, 05-Rio Manço, 07-
Itambé, 08-Pilar, 09-Aterrado, 11-Chapada, 13-Pinheiro, 18-Santo Antônio da Barra do Itinga,  
19-Paulo Moreira, 20-Senhora do Carmo da Mata, 21-Paulo Moreira, 22-Oliveira,  23-Espirito 
Santo dos Coqueiros, 24-São Francisco do Tejuco, 25- Vila de Minas Nova( 2o destrito ), 26- 
Santana dos Ferros, 27-S. José da Paraibuna, 28-São Gonçalo do Rio Abaixo, 29-Santa 
Barbara, 30-Cuiaté, 31-Mendanha, 32-Vila de Campanha, 32-Santo Antônio do Gorutuba, 34-
Calhão, 35-Santana da Barra do Espirito Santo, 36-Senhora da Conceição do Brumado, 38- 
Santa Rita da Meia Pataca, 39-Pacas, 41-Vila de Curvelo, 43- Santo Antônio da Salina, 44- 
Espírito Santo Varginha, 45-Piedade da Paraupeba, 46-Oliveira, 48-Coração de Jesus, 50-Braz 
Pires. 
 
 
 
1.3.6 - FUNDO - SPPP1 1, 06 - Cx. 07 
 
Número e nome do documento: 
01-São Januário do Ubá,  02-Santa Rita do Turvo, 04-Senhora das Merces do Cagado, 05-Rio 
São Francisco, 06-São José do Tejuco, 07-Bom Retiro do Livramento, 11-Cocaes. 
 
1.3.7 - FUNDO - SPPP1 1, 06 - Cx. 09 
 
Número e nome do documento: 
40-Caeté , 49-Nazaré, 50-Vila do Príncipe, 70-Neves. 
 
1.3.8 - FUNDO - SPPP1 1, 18 - Cx. 153 
 
Número e nome do documento:  
01-Arraial do Buriti, 4 e 5 Coromandel, Patrocíneo. 
 
1.3.9 - FUNDO - SPPP1 1, 18 - Cx. 178 
 
Número e nome do documento: 
21-Santo Antônio do Rio Acima 
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