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Novo paradigma colonial na segunda metade do Setecentos
O reordenamento político-administrativo do Estado Português na segunda metade do 

século XVIII, desde o ministério do conde de Oeiras e Marquês de Pombal (Sebastião José de 
Carvalho e Melo, 1750-1777), interferiu desigualmente no funcionamento das câmaras na 
América Portuguesa, subtraindo-lhes ou atribuindo-lhes prerrogativas, ampliando a repre-
sentatividade de algumas até então de pouca importância, despertando rivalidades e con-
corrências entre umas e outras. 

A tendência de enfraquecimento do poder institucional das câmaras, iniciada no final 
do século XVII, não abateu seu poder de pressão e influência sobre o novo funcionalismo 
régio letrado,impossibilitado de prescindir de todo de estruturas oligárquicas locais radica-
das historicamente e daquelas que se consolidavam sob o impacto das novas diretrizes de 
colonização do período.1 

Inúmeras disposições confluíram para um controle mais acentuado do poder central 
sobre a autoridade institucionalizadas das estruturas municipais,2 algumas delas adotadas 
antes do período pombalino, como a introdução do cargo de juiz de fora (1696) e outras 
acrescentadas posteriormente, como a fiscalização mais rigorosa das finanças municipais, 
visando assegurar a arrecadação das rendas públicas do Reino. 

Conforme escreveu Russell-Wood, “o Brasil era visto por metropolitanos [...] como uma 
mina sem fim de recursos financeiros ou de reservas que pudessem ser extraídas em prol 
das necessidades da Metrópole. Em sua direção voltavam-se os monarcas portugueses em 
ocasiões de crise ou necessidade”.3 Esta concepção dos domínios do Brasil como elemento 
vital para o funcionamento do organismo imperial português impôs sempre o desafio de 
elaboração de estruturas e políticas centrais mais racionalizadas e imperativas. 

A tradição de governo centralizado na metrópole, como demonstra a lógica da criação 
do Conselho Ultramarino (1642)4, persistiu na segunda metade do século XVIII, a partir de 
um projeto de reorientação de competências, influenciado pelo panorama de crise e expan-



518

Denise A. Soares de Moura

são econômico-financeira do período. A luta contra as missões do Uruguai, o terremoto de 
Lisboa, a guerra contra Castela em 1762 e a campanha da fronteira meridional do Brasil 
estimularam um programa político de fomento agrário, industrial e comercial do organismo 
metrópole-colônia e a reorganização daquele que pode ser considerado o coração deste sis-
tema: as finanças.

Em 1761 foi criado o Erário Régio, consolidando-se como única e exclusiva instância 
judicial no que dizia respeito a finanças. Todo o processo de provas e verificação das finan-
ças municipais e alfandegárias tornou-se, teoricamente, mais rigoroso e na correspondência 
régia com os órgãos centrais, de fato, é possível identificar tensões entre o funcionalismo 
incumbido desta tarefa e as instâncias municipais. Sob os primeiros impactos deste controle 
fiscal mais incisivo, algumas autoridades régias detentoras de atribuições em outras esferas 
aproveitaram para legitimar sua autoridade nas localidades. 

Entre 1760 e 1770 as provedorias das capitanias transformaram-se em Junta da Fazen-
da, diretamente subordinadas ao Erário Régio. A necessidade da Coroa de controlar com 
mais rigor as finanças públicas ampliou as atribuições e a importância dos provedores. Já 
nas Ordenações Filipinas, as atribuições desta autoridade régia estavam bem definidas, des-
tacando-se a fiscalização das disposições testamentárias e as matérias relativas a finanças, 
especialmente o arrendamento das rendas reais.5

Das atribuições do provedor, a que estava mais relacionada à administração municipal 
era a autoridade de fiscalizar e controlar a contabilidade camarária, com explícito objetivo 
de garantir os interesses da Coroa. Além da coleta das terças, cabia ao provedor recolher 
inúmeros outros impostos régios. 

A redefinição da governabilidade para uma maior centralização, a partir da segunda 
metade do século, continuando um processo datado do século XVI6 implicou, portanto, a mi-
nimização da autoridade das instâncias municipais. Para que o poder régio pudesse preva-
lecer em todas as instâncias, foi necessário tolher a autoridade institucionalizada de grupos 
oligárquicos locais através da reconfiguração e implantação de uma estrutura burocrática 
formada por oficiais letrados e nomeados pelo Rei.

Governadores-gerais, juizes de fora, corregedores e provedores formaram os pilares 
básicos desta magistratura de carreira encarregada de reconsolidar o poder do Centro e 
assegurar o domínio sobre as partes do Império. Como todo processo de centralização, 
este também não levou ao aniquilamento das autoridades locais, assegurando e convi-
vendo com certa margem de autonomia e potencial de negociação destas autoridades, 
como é consenso na historiografia mais recente7 e como sugere a farta correspondência 
das autoridades régias com as instituições administrativas metropolitanas e a documen-
tação produzida pelas câmaras. 

A própria viabilização de um projeto de Estado mais imperativo, disseminado através da 
atuação do funcionalismo régio disperso pelas localidades, necessita de uma certa condes-
cendência com estruturas oligárquicas pré-existentes e que se formam. Para demarcarem 
seus espaços de autoridade, os magistrados régios não puderam prescindir de todo do pa-
norama político local e dada a estrutura hierárquica dos poderes municipais numa unidade 
territorial, muitas vezes as atuações destas autoridades régias coincidiram com os interes-
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ses de grupos oligárquicos locais. 
O fenômeno da criolização da estrutura burocrática colonial8 motivou a ambição pelo 

auto-enriquecimento, introduzindo fatores novos a competirem com a obrigação de provi-
mento do Erário Régio e, simultaneamente, forçou uma situação de exercício da autoridade 
sob os constrangimentos e pressões de lealdades locais, o que influenciou a natureza das 
relações no interior do organismo metrópole-colônia. 

As várias conjunturas do período 1750-1822 foram permeadas por depressão e pros-
peridade. Como concluiu Dauril Alden, “os brasileiros reacomodaram-se ao declínio da mi-
neração”,9 reforçando a agricultura, especialmente a produção de gêneros básicos, como 
açúcar, tabaco e investiram em novos itens de exportação, como arroz, algodão, cacau, café, 
anil. A expulsão da ordem missionária mais respeitada – os jesuítas – fazia parte também 
de um projeto econômico maior de aproveitamento de estruturas produtivas e criatórias 
pré-existentes.10 

A reação do Estado Português à crise e conseqüente promoção do crescimento econômi-
co interno e externo do Império, especialmente em relação à sua face americana promoveu 
o fortalecimento do organismo metrópole-colônia. Um projeto público de ordem adminis-
trativa, econômica e financeira reforçou o domínio sobre o território da América Portuguesa 
e gerou divisas e gêneros para sustentar e prosperar a colônia e desenvolver o comércio e 
a indústria portuguesa. Tratou-se, portanto, de um novo modelo de colonização que surgiu 
do antigo, cuja característica foi a diversificação e maior integração do mercado externo e 
interno na unidade orgânica imperial.11 

A viabilização de um projeto econômico em unidade territorial tão vasta e diversificada 
como o Brasil implicou a valorização de grupos e regiões. Pesquisas já demonstraram que no 
final do século XVII e ao longo do XVIII ocorreu a emergência das “comunidades mercantis”.12

A valorização das atividades mercantis, fonte geradora de receita pública e renda para o 
Império, abriu a possibilidade para muitos homens de negócio solicitarem títulos enobrece-
dores, nas ordens militares, na familiatura do Santo Ofício e cada vez mais se introduzirem 
nas instâncias municipais.13 Em 1794, Luís Antonio de Sousa tinha avultado negócio em São 
Paulo e exercia o cargo de juiz almotacé e juiz ordinário da Câmara.14 Antonio da Silva Pra-
do, importante comerciante de gado e arrematante de impostos15 foi duas vezes almotacé 
(1784, 1818) e duas vezes vereador (1787, 1820) na mesma Câmara.

O projeto político-econômico modernizador e mais integrador do Império fortaleceu 
grupos econômicos dentro e fora das instâncias municipais, mas também introduziu rede-
finições geopolíticas. O centro-sul tornou-se o novo centro do poder, com a transferência da 
capital do Brasil para o Rio de Janeiro (1763) e a reabilitação da autonomia administrativa 
da capitania de São Paulo (1765). Algumas regiões até então tidas como espacialmente pe-
riféricas, como o sul de Minas Gerais, vilas do interior de São Paulo, Santos, os campos de 
Curitiba e Lages passaram a estar mais integrados aos circuitos mercantis internos e exter-
nos do Império, o que influenciou a natureza da relação das municipalidades entre si, numa 
dada unidade administrativa e destas com as estruturas burocráticas régias.

No novo modelo de colonização da segunda metade do século XVIII, a capitania de São 
Paulo oferece um importante panorama do impacto do novo paradigma colonial sobre a di-
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nâmica política e econômica da região, que promoveu o fortalecimento de grupos mercantis, 
situados regionalmente. No cerne deste processo situam-se os problemas das rivalidades 
inter-camarárias e em torno dos circuitos mercantis vicinais e inter-regionais terrestres-
costeiros-atlânticos e a dinâmica de associações e conflitos entre oligarquias locais e funcio-
nalismo régio. 

Reabilitação da autonomia administrativa da capitania de São
Paulo e fortalecimento político-econômico da vila de Santos. 
Em 1748, após vários fracionamentos territoriais visando racionalizar a administração 

portuguesa, São Paulo perdeu a autonomia administrativa, o que significou não dispor mais 
de governador com patente de capitão general.16 Do ponto de vista militar, o território pas-
sou a ser gerido pelo Governador da Praça de Santos, Luís de Sá e Queiroga, que estaria 
subordinado ao Governador do Rio de Janeiro, o que sugere a importância que esta região já 
possuía nos propósitos de ordenamento político do Império no período. 

De fato, na prática, as atribuições deste governador ultrapassaram em muito aquelas 
apenas militares. Várias ordens determinaram que cobrasse os quintos e outros direitos, 
isenções fiscais, cumprimento de ordens régias, obras públicas. Conforme o peso da admi-
nistração recaía sobre os ombros deste governador, reclamava ao Conde de Bobadela (Go-
mes Freire de Andrada) do excesso de trabalho que tinha na administração de duas comar-
cas: São Paulo e Curitiba .17 

A Provedoria da antiga capitania continuou sediada em Santos e passou a existir certa 
confusão nos papéis de governo, diluídos entre o governador desta vila, o do Rio de Janeiro 
e o das sedes das novas capitanias. Pouco se sabe sobre a atuação da Câmara neste intervalo 
de perda da autonomia administrativa de São Paulo, mas documentos indicam que arvorava 
autoridade e entrava em atritos com o ouvidor e com Sá e Queiroga.18 

A comunidade mercantil situada na área de São Paulo concentrou esforços e investi-
mento nas Monções – frotas fluviais de abastecimento da zona aurífera do Mato Grosso – e 
no comércio muar do Rio Grande a Minas Gerais.19. A princípio, pode-se considerar que a 
lavoura era de pequena escala, baseada na produção de milho, feijão e mandioca., em menor 
escala arroz e trigo. Nesta fase, portanto, os circuitos mercantis inter-regionais terrestres fo-
ram proeminentes, distanciados, contudo, do litoral de São Paulo pela quase intransponível 
saliência da Serra do Mar.

A partir da segunda metade do século XVIII, a premência do Império em adotar política 
mais defensiva em relação à parte meridional do Brasil e implementar política mais racional 
de incremento das atividades econômicas coloniais, visando assegurar e prover seus domí-
nios e gerar recursos públicos e matéria-prima para a indústria e o comércio internacional 
da Metrópole, levou à restauração da capitania. 

Deve-se considerar também que a expectativa de declínio da mineração forçava o Estado 
português a buscar novas fontes econômicas em seus domínios coloniais,20 algo que somente um 
governo mais imperativo, com políticas econômicas bem definidas, poderia concretizar. O início 
desta tarefa coube a D. Luís de Souza Botelho Mourão, o Morgado de Mateus.

Apesar de ter permanecido por quase um ano na vila de Santos (julho de 1765 a abril de 
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1766), o novo governador tomou posse somente na capital, para não “escandalizar” os ha-
bitantes,21 o que sugere o reconhecimento da precedência política do planalto, como núcleo 
administrativo que de fato era, num contexto em que cada vez mais Santos ocupava posição 
estratégica no projeto político, econômico e de defesa da burocracia régia para a capitania. 

No novo paradigma colonial do período, a revitalização do organismo metrópole-colônia 
a partir da capitania de São Paulo envolvia integrar o interior e a cidade aos circuitos mer-
cantis costeiros e atlântico a partir da vila e praça marítima de Santos. Uma suposta ausência 
de comércio neste porto era tido como fator explicativo da “decadência” de toda a capitania. 
Pesquisas já demonstraram que esta decadência mercantil não existia.22 Os circuitos mer-
cantis da capitania, contudo, não eram costeiro-atlânticos, mas inter-regionais terrestres, 
cabendo ao funcionalismo régio estimular aqueles sem abolir estes últimos. Incentivar um, 
contudo, implicava o estabelecimento de rivalidades e concorrências. 

Diante deste novo projeto de colonização para a capitania, D. Luis, assim que assumiu, 
contatou a Companhia Agrícola dos Vinhos do Alto Douro, sugerindo o envio de navios dire-
tamente a Santos carregados do referido produto.23 A controvérsia em torno da transferência 
da Junta da Real Fazenda – instituída em 1765 – para a capital, conforme previa determina-
ção régia, sugere a importância que a vila adquiria e a percepção de grupos em relação a isto. 

Na ocasião, o Provedor da Fazenda resistiu à mudança e o ouvidor da comarca tomou 
a defesa da capital. Segundo Bellotto, os próprios moradores representaram ao governador 
solicitando a permanência da Junta e cofre na cidade marítima, mas venceu a transferência.24 
A existência deste litígio, opondo inclusive autoridades régias, sugere o poder de pressão 
que a vila de Santos vinha adquirindo, com condições de rivalizar com a capital. O caso desta 
vila se encaixa na situação proposta por Russell-Wood, na qual uma cidade poderia ter sta-
tus e importância alterados, ampliados ou diminuídos, devido seus “papéis multi-funcionais 
enquanto centros de governo, bispado, comércio, importância estratégica para defesa, cres-
cimento populacional e habilidade de adaptação”.25 

Dando continuidade ao projeto inaugurado por D. Luís de consolidar novas vias de ren-
dimento para a Metrópole na capitania de São Paulo – agricultura e comércio exterior – e 
atuando de modo favorável a interesses mercantis estabelecidos em Santos, o governador 
Bernando José de Lorena (1788-1797) aplicou uma política contrária à navegação de ca-
botagem, incentivando a navegação direta deste porto e exclusivamente para Portugal. Em 
1789, todo o comércio do açúcar, goma, arroz e aguardente só poderia ocorrer a partir de 
licença obtida em Santos.26

A existência de concorrência entre interesses mercantis estabelecidos na capitania, 
contudo, impediu a aplicação de uma política sistemática de favorecimento aos circuitos 
atlânticos de comércio a partir da cidade e porto de Santos, como demonstra o recuo do 
governador seguinte, Antonio Manoel de Melo Castro e Mendonça (1797-1802), que supri-
miu este monopólio, favorecendo especialmente São Sebastião, que requereu a “liberdade 
de comércio” (1797-1802).27 

Dom Luís de Sousa Botelho Mourão também aplicou uma política mais liberalizadora do 
comércio nos portos da capitania, alegando a necessidade de facilitar a atividade dos nego-
ciantes.28 Indícios na documentação sugerem que o porto de São Sebastião, assim como o de 
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Ubatuba, recebia “embarcações hespanholas”, definição que pode dizer respeito às provín-
cias platinas. O contrabando nestes portos envolveu a venda da carne e a aquisição de fumo 
e açúcar, conforme informou o governador Castro e Mendonça.29 

Estes dois portos do litoral norte, portanto, possuíam grupos mercantis com poder de 
pressão sobre as autoridades régias e rivalizavam com interesses estabelecidos em Santos. 
O comércio com o Rio de Janeiro parece ter sido mais vantajoso para o grupo mercantil 
e produtores do litoral norte, pois lá conseguiam crédito e maior variedade de produtos 
importados. Condenavam em Santos o monopólio de um pequeno grupo de negociantes.30 

O governador Franca e Horta (1802-1811), em 1803, retomando o projeto político-
econômico de Lorena para Santos, restaurou o monopólio deste porto e proibiu o comér-
cio de cabotagem às demais vilas da marinha da capitania. Com esta medida favoreceu os 
negociantes da praça de Santos e os “contrabandistas que iam vender gêneros na América 
espanhola”.31 A diferença entre a medida de Mello e Castro e a de Franca e Horta é a de que o 
primeiro favorecia os traficantes das “embarcações hespanholas”, ou seja, os que traficavam 
no porto de São Sebastião, e a do segundo cooperava exclusivamente com os negociantes 
santistas que faziam o caminho inverso, ou seja, vendiam nas províncias platinas. 

Esta aproximação de Franca e Horta com negociantes de Santos pode estar relacionada 
às tensões que permeavam sua relação com o senado da câmara de São Paulo, cujos oficiais 
agiam mediados pelo ouvidor da comarca, que insistia com estes que “a ele hé que se [de-
viam] unir, que só delle dependem, e não do general”.32 

 A política da burocracia régia em promover a ligação entre o interior à cidade maríti-
ma de Santos, as pressões para a pavimentação e conservação da única via de acesso a este 
porto, ou seja, o Caminho do Mar e o conseqüente fortalecimento da autoridade da Câmara 
desta vila e de seus interesses mercantis podem ter sido um rivalizador das ambições de 
poder e de propósitos mercantis interiorizados na capital e na capitania. 

A análise do circuito vicinal de abastecimento da cidade e das ações dos camaristas em 
relação à movimentação política e econômica de Santos explica, em certa medida, esta ri-
validade em torno daquele que passaria a ser, na perspectiva do novo paradigma colonial 
e conforme captou Caio Prado Jr., “a base do organismo econômico da capitania”: o sistema 
São Paulo -Caminho do Mar-Santos.33

Abastecimento vicinal e circuito mercantil costeiro-atlântico
Diferente de cidades marítimas como Salvador e Rio de Janeiro, que tinham a condição 

de núcleo administrativo-financeiro estratégico, reunindo sólidos grupos mercantis vin-
culados ao mercado interno e atlântico,34 dados qualitativos levantados em documentação 
camarária sugerem que os grupos econômicos estabelecidos em São Paulo estavam vincu-
lados, em grande medida, ao mercado de abastecimento vicinal e inter-regional, como lojas 
e contratos de arrematação na cidade, negócio do gado nos Campos do Sul,35 em Sorocaba, 
exploração de minas no Apiahy,36 no comércio com Goiás. Geralmente oficiais da câmara da 
cidade solicitavam afastamentos para tratarem de seus negócios nestas regiões. 

Embora a segunda metade do século XVIIII tenha sido um momento de declínio das atri-
buições das câmaras municipais, elas mantiveram renda própria, o que lhes dava condições 
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de manter o reconhecimento de sua autoridade perante as autoridades régias e a população. 
As finanças municipais, tanto quanto rendimento, proporcionavam poder político, assegura-
vam a condição de centro administrativo para aquelas câmaras situadas nas capitais de ca-
pitania e permitiam o “bom governo econômico das cidades”. As câmaras mantiveram ainda 
a condição de canal de comunicação da população local com Lisboa.

No que diz respeito às finanças camarárias, estas variavam conforme a região, englo-
bando, contudo, dois grandes grupos: as condenações (que incluíam ainda aferição de pesos 
e medidas, licença para o exercício de profissões, usos de bens móveis e imóveis públicos) 
e os arrendamentos, através de arrematações e contratos. Mesmo este segundo grupo das 
finanças públicas sendo arrendadas a rendeiros, ou seja, “terceirizadas”, era rigorosamente 
acompanhado por um funcionário municipal, o procurador.37 

O conjunto dos contratos de arrematação variava regionalmente, mas pode-se considerar 
que era a maior fonte de receita pública de uma localidade. Estes contratos eram arrematados 
em hasta pública e pelo menos para São Paulo não existe registro dos rendimentos alcançados 
pelos rendeiros no mercado público, apenas o valor contratado com a municipalidade. Na cidade 
de São Paulo havia quatro contratos públicos relacionados ao abastecimento da cidade: estan-
cos – monopólios – nas freguesias, Casinhas – mercado público -, açougue público e aguardente. 

Tabela 1: rendimento total da Câmara conforme dados obtidos nos Papéis Avulsos, 1804-1821. 

 
Receita da Câmara

Renda total

Renda das 

arrematações 

dos contratos 

públicos

Porcentagem de 

renda das arre-

matações dos 

contratos públi-

cos em relação à 

renda total

Outras rendas 

municipais

Porcentagem de 

outras rendas em 

relação à renda 

total

1804 2:296$137 1:859$170 80,90% 437$057 19,10%

1805 2:771$193 1:987$100 71,70% 784$093 23,30%

1807 1:662$714 1:528$880 91,90% 133$834 8,10%

1808 3:028$997 2:324$200 69,80% 213$185 30,20%

1809 2:126$620 1:204$815 56,65% 921$805 43,35%

1810 2:205$715 1:716$540 77,80% 489$175 22,20%

1812 3:277$168 2:494$330 76,11% 782$838 23,89%

1813 3:660$835 1:730$320 47,26% 1:930$515 52,74%

1814 3:660$835 3:141$133 81,80% 697$052 11,90%

1815 4:003$332 2:069$909 51,70% 1:933$423 48,30%

1821 4:917$000 2:060$046 41,89% 2:856$954 58,11%
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Apenas o período 1804-1821, com alguns intervalos, possui registro sistemático dos 
valores alcançados pelas arrematações e o quanto representavam no cômputo total da re-
ceita pública. Percebe-se que, de fato, compreendiam a principal fonte de receita municipal. 
Os valores são altos, mas oscilam em virtude das dificuldades circunstanciais que a Câmara 
enfrentava para efetuar a arrematação dos contratos, conforme demonstram as reclamações 
dos vereadores nas vereanças.38

Esta dificuldade pode ser creditada não à inexistência de mercado consumidor, porque 
inclusive pesquisas efetuadas por Maria Luísa Marcílio já demonstraram que a população 
da capitania crescia desde a segunda metade do século XVIII.39 Em termos demográficos, a 
cidade também expandia. Em 1776 estima-se que possuía 3.820 habitantes, em 1794 este 
número supostamente saltou para 9.359 e em 1815 reunia cerca de 25.313 almas.40

Se existia mercado consumidor na cidade, dificuldades conjunturais na arrematação dos 
contratos públicos diziam respeito à concorrência de outros mercados. Na tabela acima per-
cebe-se que no ano de 1808 as arrematações alcançaram um valor que caiu bruscamente em 
relação ao ano de 1809, quando a família real já estava estabelecida no Rio de Janeiro, sendo 
que a recuperação só se deu a partir de 1810, pois o mercado vicinal pode ter encontrado 
uma estabilidade, mesmo diante das atraentes perspectivas de negócios na Corte. A política 
de pressões da Câmara para combater o que denominava “desvios de alimentos de primeira 
necessidade para outros mercados” pode ser uma das explicações. 

Na medida em que se pretende analisar as tensões inter-camarárias na capitania de 
São Paulo, oriunda da concorrência entre dois circuitos mercantis – vicinal e inter-regional 
costeiro-atlântico –, o contrato de arrematação do açougue público não será tratado, embora 
tenha sido um dos principais geradores de renda municipal. Esta opção se deve à não exis-
tência de evidências na documentação sobre desvios da carne, assim como a complexidade 
do comércio deste gênero merece um texto à parte. 

Casinhas – o mercado público -, aguardentes e estancos – monopólios de venda de ali-
mentos nas freguesias – foram, respectivamente, os contratos públicos mais importantes. 
As Casinhas eram o mercado público da cidade, onde desde 1773 ocorria a venda a varejo e 
eram arrematadas anualmente por um interessado que sublocava seus quartos (total de 15) 
aos vendedores, geralmente lavradores que traziam mantimentos para serem negociados. O 
arremate anual era uma forma da renda municipal acompanhar a rentabilidade do mercado. 

Possivelmente para minimizar os custos de locação de uma Casinha os lavradores-ven-
dedores se reuniam em pares, em um mesmo estabelecimento, para vender mercadorias 
como panos de toicinho, banhas, cargas de mantimentos, açúcar, feijão, farinha.41 

O mercado consumidor da cidade oferecia crescente demanda por gêneros alimentícios, 
como sugere a tendência de elevação dos valores dos arremates, demonstrados na tabela abai-
xo. Apesar da renda total das arrematações ter caído em 1809, algo que pode ser creditado 
à transmigração da família real para o Rio de Janeiro, o valor de arrematação das Casinhas 
manteve-se e voltou a crescer em 1810, o que indica a importância deste ramo de comércio 
vicinal. O poder municipal, por sua vez, mobilizou-se intensamente para coibir atravessadores 
e os desvios de cargueiros de alimentos para serem comercializados em outros mercados. 



Temas Setecentistas

525

Tabela 2: valor das arrematações das Casinhas conforme dados levantados nas Atas (1765-1822) e 

nos Papéis Avulsos (1802-1822) da Câmara. 

 Ano  Valor

 1773  32$000, 120$000 e 91$895

 1774  120$400

 1775  150$000

 1776  150$000

 1784  212$000

 1792  355$000

 1804  331$000

 1805  331$500

 1807  350$600

 1808  385$000

 1809  385$500

 1810  400$000

 1812  445$100

 1813  422$000

 1814  511$000

 1815  203$980

 1816  400$000

 1821  730$627

 1822  453$75

O valor dos contratos dos estancos das freguesias também tendeu à valorização, porém 
em proporção menor ao das Casinhas e em grande medida a partir de 1800, como pode ser 
notado na tabela abaixo. A realidade das freguesias representa mais uma demanda diluída 
do mercado. 

Tabela 3: Renda por década dos estancos das rotas, conforme dados fornecidos pelas Atas (1765-

1822) e Papéis Avulsos (1804-1822) da Câmara.

rotas 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820

N. S. da 

Conceição de 

Guarulhos

1:054$540 497$670 80$080 463$100 538$740

Pinheiros 249$500 190$000 316$210 556$350 389$000

Ferrão 193$200 74$020 12$600 215$100 527$670 32$040



526

Denise A. Soares de Moura

Santa Anna 6$000 14$900 20$900

Santo Amaro 95$000 107$800 20$000 452$770 469$000 145$000

Borda do 

Campo
8$420 25$600 33$400 24$800 150$100

Processo muito semelhante de valorização ocorreu com o contrato da aguardente, con-
forme demonstram os dados que seguem: 

Tabela 4: Valor das arrematações do contrato da aguardente conforme dados levantados nas Atas 

(1765-1822) e Papéis Avulsos da Câmara (1804-1822).

ano valor

1766 32$000

1766 52$000

1767 52$100

1769 52$500

1772 60$200

1773 51$200

1774 44$100

1792 64$500

1804 275$000

1805 371$000

1808 300$000

1809 342$100

1810 320$000

1812 470$500

1814 660$500

1815 280$500

1821 1:110$184

1822 1:138$794

Os dados das tabelas sugerem que as possibilidades de geração de renda pública e 
rendimento no circuito vicinal de abastecimento da cidade eram bastante amplas, o que 
tendia a atrair interesses tanto das autoridades públicas, como de particulares, que arre-
matavam os contratos. 

Oficiais camarários e arrematadores, contudo, foram grupos distintos, com objetivos 
díspares e simultâneos no mercado vicinal. Enquanto os primeiros almejavam a renda pú-
blica, os segundos visavam o lucro e por isto, muitas vezes, foram responsáveis por alimen-
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tar uma cadeia de desvios de cargueiros de alimentos para mercados regionais. A Câmara, 
portanto, manteve uma relação tensa com os arrematadores. 

Dos 143 arrematadores de contratos públicos encontrados na documentação camarária, 
apenas 12 ocuparam cargos na Câmara, ou seja, 8,3%. Entre 1765-1822, apenas um foi ve-
reador e a maioria deste pequeno número ocupou cargos de menor status, como almotacé, 
procurador, escrivão e juiz. A autoridade local de legislar, portanto, ainda neste período, esteve 
nas mãos de uma oligarquia não vinculada diretamente ao comércio vicinal. Logo, o senado da 
Câmara de São Paulo não se configurou num espaço de defesa de interesses de grupos mer-
cantis e os interesses ligados à renda pública, base legitimadora da autoridade, prevaleceram. 
Assegurar o funcionamento do circuito mercantil de abastecimento, portanto, dizia respeito 
não só ao bom governo econômico da cidade, mas à própria razão de existir da autoridade local. 

O panorama político-econômico do Império, a partir da segunda metade do século XVIII 
e especialmente na capitania de São Paulo, vitalizou circuitos mercantis novos que passaram 
a competir com o circuito vicinal de abastecimento da cidade, comprometendo, portanto, a 
renda pública. A vila e porto de Santos tendeu a absorver, ao longo do século XVIII e mais 
acentuadamente a partir de 1790, parte da produção de gêneros alimentícios produzidos 
nas freguesias e vilas limítrofes da cidade de São Paulo, alimentando um comércio costeiro e 
atlântico que ao concorrer com o abastecimento da população da capital, ameaçava a renda 
pública e o próprio compromisso moral da boa governança. 

As manifestações das vereanças, a perseguição imposta aos atravessadores e a política 
camarária de negligência em relação ao Caminho do Mar, base do organismo econômico da 
capitania42 são indicadores da rivalidade que permeou a relação entre a capital e a praça ma-
rítima de Santos. A própria geografia da cidade, que a tornava estratégico ponto de articu-
lação do comércio intra-colonial, estabelecia um ambiente favorável para impor obstáculos 
aos circuitos mercantis via Caminho do Mar. 

No início dos Oitocentos, mesmo após a transmigração da família real para o Brasil e a 
fixação da Corte no Rio de Janeiro, contexto marcado pela desagregação dos monopólios e 
pela difusão de formas liberais de negociação, a Câmara de São Paulo lutou para manter os 
contratos de monopólio de venda de alimentos – estancos – nas freguesias, especialmente 
naquelas que ofereciam demanda de consumo favorável. 

Embora a documentação enfatize a dificuldade e diminuição das arrematações destes con-
tratos, concretamente a situação era diferente. A Câmara insistia na divulgação de editais convo-
cando para arrematações de contratos públicos e tornou-se cada vez mais rigorosa no envio de 
oficiais de justiça para as freguesias – principalmente as mais importantes, como N. S. da Concei-
ção de Guarulhos, Penha e S. Miguel – e na autuação das vendas abertas, sem licença.43

A Câmara reagia contra todos os fatores que competissem com suas fontes de renda, 
ligadas, em grande medida, ao circuito vicinal de abastecimento e, portanto, aos monopólios. 
Num ofício, dirigido à Junta da Real Fazenda, os conselheristas expunham o abuso de alguns 
dizimeiros de terem um estanco em algumas freguesias para venderem não só os gêneros 
dizimados, mas outros que compram para revender, o que diminuía muito as rendas munici-
pais, “pela falta de concorrente à arrematação do conselho”.44 

Visando preservar os interesses do circuito vicinal de abastecimento e da renda pública, 
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a Câmara da capital passou a notificar com certa insistência vilas como a de Atibaia e Bra-
gança, vias de comunicação subsidiária com o sul de Minas Gerais e as freguesias de Jaguary, 
N. S. da Conceição de Guarulhos, Borda do Campo, Caguassú, São Bernardo, e Nazareth para 
“trazerem a esta cidade os seus mantimentos de feijão e farinha e milho”. A ação dos atra-
vessadores de gêneros nestas regiões também passou a ser denunciada com freqüência.45 

Boa parte da produção destas regiões seguia para Santos, mediada pela ação dos atra-
vessadores. Um capelão da Legião de tropas, Antonio José Lesa, foi notificado para que se 
abstivesse de atravessar farinhas de trigo que se dirigiam para a cidade, “fazendo um escan-
daloso monopólio para as enviar para a vila de Santos e Rio de Janeiro”.46 

Numa vereança extraordinária, as autoridades camarárias de São Paulo se dirigiram ao 
governador geral para tratar “do desaforo com que os atravessadores estão atravessando 
todos os víveres que entram para esta cidade para levarem para a vila de Santos.... fundados 
na real ordem expedida pelo Desembargo do Paço ao atual corregedor [...] que franqueia a 
exportação de víveres desta capitania com pena de culpa aos almotacés [...]”.47 

A valorização da vila e praça marítima de Santos, no contexto do novo paradigma colonial 
que revigorava a organicidade metrópole-colônia, fazia desta região um importante pólo expor-
tador do açúcar, mas também de gêneros alimentícios. Dados levantados para a primeira metade 
do século XIX demonstram este movimento expansivo do comércio santista: 

Anos No.de barcos Exportação total Exportação do açúcar

1801 2 21:235$100 19:141$200

1802 2 66:015$000 60:015$500

1803 3 76:282$640 60:171$400

1804 4 194:041$140 141:944$480

1805 8 273:930$540 196:254$200

1806 7 195:460$140 103:227$200

1807 10 229:020$060 86:732$900

 
Fonte: HOLANDA. op. cit., p. 419.

Subtraindo o valor das exportações do açúcar do valor das exportações totais, percebe-
se que havia um índice crescente de exportações de outros gêneros, conforme demonstra o 
cálculo que segue:

Anos Valor total das exportações de outros gêneros

1801 2:093$900

1802 5:999$500

1803 16:111$240

1804 52:096$960
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1805 77:676$340

1806 92:232$940

1807 142:287$160

 
Obs: Cálculo realizado sobre os dados da tabela 1.

Sérgio Buarque de Holanda fala na exportação de couros, café, tabaco e algodão e que 
a diminuição do volume de exportações do açúcar foi relativamente compensado pelo cres-
cimento vertical nas exportações de couros e arroz, que passaram respectivamente, entre 
1801 e 1807, de 298$400 a 52$389$480 e de 79$500 a 45:618$240.48 

A via de escoamento desta produção para Santos era, obrigatoriamente o Caminho do 
Mar, via terrestre que mobilizou a atenção dos governadores gerais e especialmente de Ber-
nardo José de Lorena (1788-1797), que o pavimentou sob sua governadoria. Este caminho, 
contudo, além de envolver um problema físico, que dificultava a comunicação interior-lito-
ral, envolveu também um problema político, pois viabilizar o seu trânsito para expandir a 
exportação do açúcar e de gêneros alimentícios introduzia um elemento de competição ao 
mercado de abastecimento vicinal e, portanto, à renda pública. 

A estratégia da Câmara foi adotar uma política de protelação em relação ao caminho, 
não atendendo às convocações régias em relação a este assunto.49 O gráfico abaixo explicita 
esta priorização dos caminhos intra-coloniais, que dava direção ao planalto e aos circuitos 
mercantis internos, em detrimento do que se dirigia para o litoral.

Grafico 1 – Freqüência da indicação de manutenção de caminhos na cidade de São Paulo conforme 

dados levantados nas Atas da Câmara (1765-1822)
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Pinheiros – que desaguava no circuito mercantil de animais a partir dos Campos de Curi-
tiba – e Ferrão – rota que dava direção terrestre para o Rio de Janeiro – foram os que mais 
sofreram interferência da Câmara, que nomeava particulares para a tarefa de reparos dos 
caminhos. O caminho de Santos recebeu pouca atenção da Câmara da capital. 

Num ofício intimidador, o corregedor da comarca condenava a “frouxidão e desmando” 
com que as Câmaras procediam em relação aos caminhos, prejudicando, com isto, o “trans-
porte dos efeitos do paiz, cuja comodidade he uma das circunstâncias essenciais para fazer 
prosperar o comércio interior e exterior da capitania”.50 Solicitava que medidas fossem to-
madas neste sentido, de modo que durante o tempo de sua administração não fosse mais 
necessário falar nisso. 

 Nas vereanças que condenavam o desvio de cargueiros de alimentos para Santos per-
cebe-se o quanto esta política de negligência com o Caminho do Mar expressava uma ri-
validade entre dois circuitos mercantis que favoreciam grupos distintos. O circuito vicinal 
viabilizava o bom governo econômico da cidade, legitimando a autoridade de oligarquias do 
planalto e o circuito inter-regional, costeiro-atlântico, por Santos favorecia grupos mercantis 
estabelecidos na própria vila e praça marítima e seus propósitos de rentabilidade realizados 
nos intercâmbios mercantis costeiros, com Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e atlânticos, 
com Angola, Benguela e Lisboa51. 

Bragança, Atibaia e Nazareth foram regiões que passaram a ser mais diretamente pres-
sionadas pela Câmara de São Paulo, no sentido de dirigirem suas produções para o circuito 
vicinal da capital, em detrimento de outros mercados regionais, como o de Santos. A Câmara 
de São Paulo chegou a solicitar ao ouvidor geral e corregedor da Comarca, Salvador Pereira 
da Silva, o mesmo que defendeu a municipalidade no caso da transferência da Junta de Real 
Fazenda de Santos para a capital, que interferisse na Câmara de Atibaia, por esta ter publi-
cado um edital na cidade para que os lavradores não conduzissem mantimentos para São 
Paulo, mas para o “novo descoberto”.52 

Conforme se articulavam interesses mercantis entre Santos, Bragança e Atibaia, estas 
duas últimas tenderam a reagir contra as coibições da câmara da capital. Em 1819 as duas 
últimas representaram ao rei e foram atendidas, solicitando que os almotacés da capital não 
“impedissem mais os lavradores a que disponham seus efeitos da forma que quisessem, sem 
que sejam mais obrigados a disporem nas Casinhas”.53

Ainda neste mesmo ano, nova representação foi feita, conforme notificou o juiz de fora, 
contra as “violências com que os almotacés [da cidade] vexavão os lavradores, negociantes e 
comboieiros daqueles conselhos, obrigando-os, como lhes parecia a venderem nas casinhas 
desta cidade os seus frutos quase sempre por miúdo”. 

Em despacho do Desembargo do Paço a câmara de São Paulo foi advertida para que “ob-
servasse literalmente o capítulo da correição de 1812, que estabelece a franqueza do comér-
cio, podendo os lavradores, negociantes e comboieiros vender por grosso e por miúdo dar 
em pagamento ou por qualquer outra forma contratarem e alhearem os frutos e produções 
de suas lavouras e industria nesta cidade, na vila de Santos ou onde melhor lhes convier.54 
Com isto, a autoridade régia manifestava seu incentivo ao circuito mercantil costeiro-atlân-
tico da capitania via Santos. 
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Já no final dos anos 60 do século XVIII, quando o governador D. Luis de Sousa acionou a 
política econômica e administrativa do Império que previa a desinteriorização dos negócios 
mercantis na capitania, começaram as rivalidades entre negociantes e as câmaras do litoral 
e do planalto. Este esforço político-econômico de desinteriorização dos negócios via Santos 
transparece nas carta de serviço deste governador, quando questiona o costume dos nego-
ciantes da capitania de negociarem com os produtos do Rio de Janeiro.55 

Na vila e praça mercantil de Santos existia atividade mercantil tradicionalmente costei-
ra, com os portos do Rio de Janeiro e Bahia e o projeto político régio deste período previa, 
na realidade, o maior desenvolvimento das atividades produtivas no interior da capitania, 
visando estimular os fluxos mercantis externos. 

A existência de um grupo de negociantes na vila e praça mercantil de Santos, com rotina 
de comércio costeira e a intenção régia de também dar uma direção atlântica para os negó-
cios da capitania aparece ainda no projeto encabeçado pelo governador geral para a consti-
tuição de uma Sociedade de homens de negócios “para comprarem os efeitos da terra”.56 Na 
ocasião, 18 negociantes de Santos se reuniram para tentar efetivar esta empreitada.

Um dos motivos que os levava a se organizarem em sociedade eram os prejuízos que 
vinham tendo com a rotina do comércio costeiro, “cujos efeitos a maior parte deles até o 
presente tem os comerciantes transportado da cidade do Rio de Janeiro, com risco de mar e 
consideráveis despesas até chegarem a esta praça”.57

A Câmara de São Paulo, associada circunstancialmente aos “mercadores e homens de 
negócios” da cidade negou a solicitação. Alegaram que “as fazendas vindas da Europa por 
contrato não só não é útil e conveniente ao bem comum, mas também o não é ao real serviço 
de S. M. F. e a estas cidades e suas alfândegas”. No que dizia respeito às cargas dos efeitos da 
terra como açúcar, solas, couros e arroz e algodão”, havendo-os com “abundância depois de 
inteirados os povos destes gêneros para o preciso necessário” poderiam montar a compa-
nhia, mas esta não era a situação naquele momento.58 

O novo paradigma colonial da segunda metade do século XVIII, portanto, criou uma si-
tuação política e econômica nova na capitania de São Paulo. Instalado no planalto como re-
presentante do poder régio, quando convinha a um dado aparelho de Estado Monárquico, o 
centro de poder da capitania passava agora a competir com um poder periférico, instalado 
na ponta litorânea e que tendeu a aglutinar importância mercantil cada vez maior, principal-
mente a partir do final do século XVIII e início do XIX. 

No cerne deste processo esteve a competição entre o comércio de abastecimento da 
cidade e os interesses que se fortaleciam em torno da exportação de gêneros alimentícios 
para outros mercados na costa, no Reino e no atlântico sul. 

Para a Câmara de São Paulo, assegurar a autonomia no interior do Império significava 
garantir o bom governo econômico da cidade, através da renda pública gerada nas arrema-
tações dos contratos vicinais de abastecimento. Aos negociantes interessava o rendimento, 
assegurado, em grande medida, pelas determinações econômicas régias para as capitanias e 
por parte da nova burocracia letrada encarregada desta tarefa. 
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