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RESUMO 

 O trabalho a seguir tem por objetivo a análise dos sistemas econômicos 

coloniais, com o intuito de entender a relação que se dava entre comércio e impostos, 

estabelecidos, principalmente, a partir da produção de aguardente na Vila de São 

Salvador, atualmente Campos dos Goytacazes, analisando as conjunturas de 

abastecimento e exportação. Para tal, será necessário abordar a condição estrutural 

atlântica do período, levando em consideração as abordagens sobre a existência e 

funcionamento do mercado externo, bem como do mercado interno nas colônias. 

Palavras chave: Economia Colonial. Impostos. Aguardente 

 

ABSTRACT 

 The objective of this paper is to analise the colonial economic systems in the 

Americas in order to understand the relationship between trade and taxes, set mainly 

from the brandy production in Vila de São Salvador, currently Campos dos Goytacazes, 

analyzing the supply and export junctures. It’ll be necessary to address the structural 

condition of the Atlantic period, taking into account the approaches of the existence and 

functioning of the foreign market and the domestic market in the colonies. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente artigo tem como finalidade analisar a arrecadação do Subsídio 

Literário na Vila de São Salvador (Campos dos Goytacazes), durante o final do século 

XVIII e início do século XIX. A criação do Edital da Coleta Literária, segundo Carrara 

(2003) é datada em 1772 como uma ordem régia criada pelo Marquês de Pombal com o 

intuito de financiar as escolas régias, tendo estas professores contratados pela Coroa 

Portuguesa. Isso se deu pela necessidade de substituir as escolas dirigidas pelos Jesuítas, 

devido à expulsão dos mesmos pelo Marquês. O subsídio literário “era cobrado pelas 

câmaras e seu rendimento entregue à Junta, que realizava os pagamentos e remetia à 

Metrópole o acréscimo” (CARRARA, 2003: 30). Sendo assim, através da coleta era 

realizado o pagamento desses professores e seu excedente era remetido para a 

Metrópole. 

 O documento de Instruções de Regimento para a Arrecadação da Coleta 

Literária nas Comarcas destes reinos, Ilhas adjacentes e Capitanias ultramarinas2, 

apresenta instruções para a boa execução da coleta do subsídio e foi elaborado com o 

intuito de reduzir os casos de negligência – como a sonegação e não pagamento do 

imposto. Observa-se, já no título do documento, que este imposto era cobrado em todo o 

reino. Nele também se encontram datas estabelecidas para o cumprimento de 

determinadas obrigações, porém não para as possessões de ultramar, uma vez que estas 

deveriam estabelecer seus próprios prazos e métodos de execução da arrecadação. 

 Para compreender em qual contexto a Coleta Literária estava inserido, torna-se 

fundamental a análise historiográfica sobre a estrutura do Ultramar, como se davam as 

relações entre diferentes regiões e, principalmente, abordar o funcionamento da 

economia regional. 

ECONOMIA COLONIAL 

A historiografia tradicional se utiliza da teoria da colônia subordinada à sua 

metrópole, restringindo sua economia às vontades metropolitanas. Traçando novos 

rumos na historiografia colonial atlântica, esse trabalho pretende analisar outras 

interpretações sobre o tema, que instituem a presença de um sistema econômico mais 

complexo nas colônias. Como, por exemplo, John Elliott (2011) que está na contramão 
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das teorias centro e periferia, uma vez que seus estudos se baseiam em uma relação de 

rede de interesses, onde a Europa necessitava de produtos encontrados no Novo Mundo 

(encabeçados pelo ouro e prata) e os colonizadores presentes na América buscavam 

produtos do mercado europeu.  

Dessa forma, o tráfego mercantil e financeiro se desenvolvia a partir de 

determinados interesses. Além disso, Elliott demonstra que, para a América Espanhola, 

o mercado era mais distribuído do que se imaginava, coexistindo o comércio ilegal 

contrabandista, o comércio de negociantes estrangeiros, o mercado de escravos (que era 

de domínio português) e, principalmente, a existência de famílias importantes de 

comerciantes em Sevilla, que não permaneciam nessa cidade e, sim, transitavam, entre 

Espanha e América, com negócios nos vice-reinos de Nova Espanha e Peru e no Istmo 

de Panamá, assim como a presença e ativa participação de mercadores locais nessas 

atividades. A existência dessas duas figuras, o comerciante peninsular e o local, não 

permite uma interpretação de domínio e poder de um lado sobre o outro, uma vez que 

esses mercadores locais exerciam cada vez mais influência sobre os negócios com 

Sevilla 

             

esta nueva generación de empresarios americanos se estaba haciendolo 

bastante rica y poderosa como para que sus integrantes tomaran parte 

independentemente em el sistema de comercio atlántico español y ejercieran 

a su vez su influencia en Sevilla ( ELLIOTT, 2011: 179) 

  

            Isso demonstra que, se as importações europeias presentes na América 

espanhola eram monopólio de Sevilla, porém a Espanha não controlava completamente 

o mercado entre as regiões coloniais na América. O que existia era uma corrida de 

interesse pelo mecanismo de vantagem, que era o monopólio comercial, onde não se 

sustenta a ideia de controle por parte da Coroa, já que existiam vários artifícios que 

partiam da colônia e, principalmente, pelo jogo de interesses e o desenvolvimento de 

redes comerciais no atlântico. 

            A ideia de um mercado descentralizado e com pouca participação do Estado está 

ainda mais presente no estudo de David J. Hancock (2009), onde aponta o aumento das 

demandas e do consumo no mercado americano, consequência da elevação do fluxo de 
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pessoas nas Américas. Isso resultou em um crescente melhoramento tecnológico que 

possibilitou a conexão dos continentes por meio do Atlântico e o surgimento de arranjos 

comerciais e pessoais, arranjos estes que ocorriam até mesmo entre uma colônia e outra.  

Hancock aponta três características do mercado Atlântico que, segundo ele, 

emerged from the endeavor to meet the challenges of the scale increase in Atlantic 

trade (HANCOCK, 2009: 115), são elas a descentralização, as redes e a auto-

organização. Nesse contexto, a tomada das decisões comerciais não era função da Coroa 

e sim dos próprios comerciantes, sendo assim uma atividade auto-organizada que lidava 

com problemas em âmbito local, resolvendo-os e repassando as soluções, 

disseminando-as através das redes. Assim, não há características que representem 

autonomia dentro desse sistema. 

Diferencia-se dessas perspectivas Ruggiero Romano (2004), o qual não enxerga 

um mercado interno maduro nas Américas até o fim do século XVIII, podendo ser 

explicado melhor como economias locais, que poderia ser pouco ou nada articuladas 

entre si, não havendo comunicação e relação umas com as outras. Afirmava ainda que o 

sistema econômico atlântico era relativamente autônomo e a circulação de bens na 

América se dava em três esferas. Eram elas: a intercontinental, a interamericana e a 

local. Além desses fatores, destaca que as metrópoles não eram capazes de providenciar 

todo o abastecimento necessário para suas colônias. Esse teria sido o fator de impulsão 

do contrabando no atlântico, o que levaria a uma maior regularidade comercial nas 

Américas. 

Contrabando este que é entendido por Moutoukias (1999) como fundamental 

para obter informações sobre as relações que eram mantidas pela Europa e pela 

Hispanoamérica, uma vez que a análise de dados do comércio legal/oficial não se 

mostra suficiente para tal. Isso indica a existência de uma amplitude nas relações 

comerciais, que ia muito além do panorama estabelecido a partir da legalidade, onde o 

comércio com a Espanha era responsável por uma parte, não o todo, da atividade 

comercial nos portos de suas colônias, havendo a permanência, por exemplo, de 

franceses em portos que, oficialmente, eram restritos ao comércio entre metrópole e 

colônia. Além, ainda, das rotas intracoloniais, que impulsionavam as especialidades de 

cada região, sendo, por sua vez, responsáveis pelo surgimento de intercâmbios 

desordenados. Desta forma, não se pode pensar em economia atlântica colonial sem 

considerar os fatores ilegais e extralegais, que eram responsáveis pela elaboração de 
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uma grande parte das rotas mercantis durante o período. Já para Castillero (1999) o 

perfil monopolista, exclusivista e inflexível das metrópoles europeias para com suas 

colônias nas Américas — que se baseavam no direito de conquista, princípio de 

exclusividade e princípio mercantilista — não existia apenas como gérmen do capital 

mercantil, que se dava pela acumulação de riquezas e sua retenção em formato de 

metais preciosos, mas também era uma das bases que firmavam todo o sistema colonial.  

Porém, a existência de um regulamento para o funcionamento de frotas 

mercantis, estipulados pela Espanha para serem vigentes em suas colônias, não se 

mostrou eficiente em seu cumprimento, desestruturando internamente o sistema 

colonial, o qual se viu envolto de contrabandos, fraudes e situações extralegais. 

Além da questão do contrabando, quando se pensa em sistema econômico, o 

debate sobre a questão monetária é fundamental, principalmente para o período 

colonial, o qual alguns historiadores afirmam que a circulação de moeda era escassa nas 

colônias. Nesse contexto, a moeda está inserida em um debate sobre o seu papel naquela 

economia. Para Ruggiero Romano (1993), a economia natural, baseada no autoconsumo 

e na troca e desenvolvimento de meios de pagamento alternativos à moeda, exercia 

função principal, isso significa que a quantidade de moedas cunhadas nas colônias e que 

lá permaneciam não foi satisfatória para suprir a necessidade monetária. Isso implica 

diretamente na análise dos conceitos de economia e economias, uma vez que para o 

autor a primeira se encaixa em um contexto capitalista, onde há circulação de moeda; e 

a segunda está intrinsecamente ligada as economias naturais. O que significa um 

paradoxo para as colônias americanas, uma vez que eram terras ricas em minas de ouro 

e prata e a circulação desses metais como moeda era escassa. O que para Romano é 

decorrência da saída legal e ilegal para mercados externos.  

Ainda sobre a questão monetária, é importante ressaltar que para Romano (1993) 

não é possível reconhecer as barras de metais preciosos como moeda em seu verdadeiro 

sentido, uma vez que, quando divididas, não expressam valor homogêneo, diferente, por 

exemplo, do papel moeda. Para além, a pouca quantidade de moeda existente estava 

retida nas mãos de poderosos e poucos homens, onde mesmo para esses a quantidade 

não era suficiente.  

Esse controle monetário presente nas mãos de poucos fez com que grande parte 

da população vivesse na esfera das economias naturais, desenvolvendo meios 

alternativos de pagamento ou de troca, que substituíssem a moeda. Isso significa que a 
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maior parte das transações comerciais eram feitas através das trocas, onde os preços 

apareciam expressos em moeda apenas para um efeito formal, mas no ato a moeda não 

estava presente. Essas economias naturais tinham como representantes as chamadas 

moedas da terra, que geralmente eram compostas pelos produtos de maior relevância de 

cada região. Nesse contexto, a economia era regida por esses produtos – o Estado 

colonial coletava os impostos transformados em moedas da terra, assim como os 

negociantes locais e internacionais também baseavam suas operações a partir delas. 

Para o século XVIII, há um grande debate acerca da circulação monetária no 

Brasil. No artigo de Fernando Cerqueira Lima e Rita Martins de Sousa, é dito que no 

século XVII “era comum uma diversidade nas formas de registro e pagamento” (LIMA 

e SOUSA, 2015: 4), demonstrando que muitas vezes os impostos eram pagos em 

açúcar. Já para o século XVIII, a escala dessa diversidade foi reduzida, segundo os 

autores, uma vez que a moeda metálica entrou em cena e “passou a ser não apenas o 

meio de pagamento, mas também o meio de troca predominante” (LIMA e SOUSA, 

2015: 5). Nesse contexto, existiam as moedas provinciais e as moedas nacionais. A 

primeira era conveniente para operações locais e regionais e sua circulação legal só se 

dava na colônia, enquanto a segunda era aceita e corria legalmente em todo o reino.  

Para Lima e Sousa (2015) o debate se inicia a partir da ideia de desenvolvimento 

da economia interna no Brasil, deixando de ser uma economia exportadora e 

apresentando crescentes dinâmicas em seu mercado interno. Em vista disso, os autores 

analisaram a cunhagem de ouro de moeda nacional e verificaram o que era retido e 

permanecia na colônia. Ressaltando que, a partir da década de 1740, houve uma redução 

das remessas de moeda de ouro para Portugal. Dessa forma, concluíram que a atividade 

econômica colonial não foi impactada pela escassez monetária. Desse ponto questiona-

se: esse mercado presenciou ou não a circulação de moedas metálicas? 

ECONOMIA REGIONAL E SUA IMPORTÂNCIA NO COMPLEXO 

ECONÔMICO COLONIAL 

Carlos Sempat Assadourian (1982) analisando a existência e as formas do 

comércio regional, tem em vista que as relações econômicas de Potosí estavam ligadas a 

um circuito muito maior e mais complexo, chamado de “espaço peruano”, não cabendo 

aplicar os limites geográficos, pois, segundo Assadourian, “hemos esquivado el vicio 
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tan frecuente de aplicar al tiempo colonial la noción moderna de espacio nacional que 

corresponde ciertamente a otra circunstancia histórica.” (ASSADOURIAN, 1982: 110) 

Desta forma, o mercado minerador presente em Potosí era responsável por gerar 

demandas, assim impulsionava a existência desse grande circuito regional, composto de 

mercados abastecedores, que contribuíam para a mercantilização do espaço – 

proporcionando uma ligação direta entre produção mineradora e crescimento das 

relações mercantis.  

Analisando as propostas por parte da coroa espanhola em relação as suas 

colônias na América, Assadourian (1982) ressalta que existiam dois mecanismos que 

geravam a transferência de excedentes para a metrópole – as haciendas e o sistema 

comercial atlântico – e que são propostas rapidamente atingidas em regiões onde certas 

produções puxavam seu desenvolvimento econômico. Porém, é importante verificar os 

vínculos que eram estabelecidos dentro das colônias, uma vez que as relações dadas 

entre as colônias espanholas foram de grande significância.  

Esse argumento se dá pela ideia de que os setores mineiros requeriam uma 

diversidade de produtos para complementar e auxiliar essa produção central. Isso leva a 

repensar algumas economias presentes naquela região, como a de Córdoba, que sai da 

condição de uma mera economia de subsistência e passa a ser uma economia 

monoprodutora de mulas, devido a uma demanda para transporte, uma vez que as 

llamas eram insuficientes para todo o trabalho existente e a força humana também não 

representava uma solução.  

Para Assadourian, as colônias possuíam certa autonomia em relação à 

metrópole. Essa ideia se dá a partir da contextualização da produção de mercadorias 

dentro do espaço colonial peruano, onde o carro chefe da economia desse mercado é a 

mineração que estimula e orienta o crescimento de outras produções em detrimento do 

abastecimento da região mineradora, como se dá o exemplo das mulas. Estrutura-se, 

então, um mercado ao redor dessa região, que engloba regiões da América, Ásia, África 

e Europa.  

O que se torna um desafio é definir esse espaço, uma vez que muitos estudos 

desconsideram o fator espacial e analisam somente o tempo. Observa-se a escolha de 

Maurício de Almeida Abreu (2010) em sua delimitação para o espaço de estudo do 
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Recôncavo da Guanabara, que se deu a partir do trabalho com os processos sociais que 

culminaram na apropriação do território e seu desenvolvimento.  

Abreu (2010) marca como ponto central de seu debate a ideia de que nem só de 

processos morfológicos se deu a construção do espaço fluminense e isso se mostra 

presente em sua metodologia, a partir do momento em que é delimitado o espaço. Nisso 

coexiste todo o debate da geografia histórica, a qual se propõe analisar duas categorias 

fundamentais, o período e a região/lugar. Em linhas mais claras, é central o papel dos 

processos sociais no encadeamento da construção espacial, fazendo com que exista uma 

pesquisa que engloba os fatores morfológicos e sociais, contando ainda que os 

processos sociais não só participam da construção do espaço, mas também de sua 

possível alteração.  

Para tanto, fazendo uma releitura do problema espacial de Assadoourian (1992) 

utilizando Abreu (2010), o problema de delimitação do lugar seria resolvido, o 

empregando no contexto histórico e não só na análise do tempo, bem como delimitando 

o local pelos processos sociais que culminaram em sua construção. 

A ideia de circuitos mercantis, presente em Assadourian (1982), se repete em 

Bicalho (2003), que apresenta o triângulo negreiro: Luanda – Rio de Janeiro – Buenos 

Aires. Onde, mesmo com o bloqueio comercial metropolitano, que impedia o comércio 

entre a América portuguesa e a América espanhola, os comerciantes luso-fluminenses 

participavam desse sistema utilizando o açúcar (em forma de aguardente) e a farinha de 

mandioca como produto de troca na África. Posteriormente, intercambiavam essa mão 

de obra obtida por prata, em Buenos Aires. Esses escravos geralmente abasteciam a 

região de Potosí.  

Quando a produção de aguardente foi proibida no reino, para evitar a 

concorrência com o vinho português – o que foi “um dos grandes golpes sofridos pelos 

engenhos da região” (BICALHO, 2003: 178) - , foi gerada uma grande instabilidade 

econômica no Rio de Janeiro, muito devido a esse sistema triangular importantíssimo 

para a economia fluminense. Nesse contexto de instabilidade, Bicalho aponta que a falta 

de numerário foi contornada com a utilização do açúcar como moeda de troca e de 

pagamento de impostos, o que leva novamente ao debate da circulação monetária ou de 

sua escassez na economia colonial. 
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A existência desse circuito mercantil demonstra uma autonomia econômica da 

colônia em relação à metrópole, uma vez que dentro desse sistema os comerciantes 

conseguiam adquirir parte da arrecadação que iria para o reino e ainda, além das 

restrições e do ideal de exclusivo comercial, a colônia demonstrava grande articulação 

com outras possessões de ultramar. 

Sobre a cobrança de impostos na colônia, Carrara (2007) apresenta a cobrança 

do dízimo, o qual a Coroa portuguesa possuía o direito da cobrança, sendo esse taxado 

em 10% de toda a produção agrícola e pecuária. Porém, a arrecadação dos dízimos não 

era feita diretamente entre Coroa e produtores, existindo os contratadores para 

assumirem essa função. Todavia, esses contratadores também não executavam a função 

de irem pessoalmente até os produtores. Quem exercia esse papel eram os chamados 

cobradores, esses eram responsáveis pela arrecadação direta do dízimo. 

Segundo Carrara, para as Minas Gerais, estabelecer o valor que será cobrado não 

era tarefa simples, por se tratar de produções agropecuárias, o que significa uma 

infinidade de produtos e possíveis flutuações na produção. Todos esses produtos 

deveriam ser avaliados em valor, o que significa ter que determinar o preço do produto 

em determinadas áreas de produção. Sendo assim, o cobrador e o produtor negociavam 

o valor que deveria ser pago, não podendo ser tomada uma decisão unilateral. Esse valor 

é chamado de avença, que é, segundo Carrara (2007), “o ajuste entre os produtores e os 

cobradores” (CARRARA, 2007: 221), significando assim uma negociação onde as duas 

partes estavam de acordo. 

A produção de aguardente, como já visto em Bicalho (2010), era de grande 

importância na colônia. Carrara (2007) aborda a produção de aguardente como um dos 

“efeitos dos engenhos de cana-de-açúcar”, agrupando os açúcares, melados, rapaduras e 

a própria aguardente. Muitos lavradores conseguiam produzir esses gêneros, mas 

somente quem tinha um alambique conseguia destilar a aguardente. Além de sua 

importância econômica, a cachaça é apresentada como meio de distração e diversão dos 

trabalhadores, principalmente os que trabalhavam em minas. Foi na produção de 

aguardente, vinhos, vinagresa e de carne verde que o imposto da coleta literária era 

cobrado. 

Dessa forma, a produção de açúcar e, no caso, aguardente, cumpriu três funções 

distintas, porém simultâneas e complementares durante o período colonial. O açúcar e a 

aguardente eram produtos de consumo, mercadoria de exportação preciosa – que 
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resultou na conexão de territórios do Atlântico – e moeda ou meio de pagamento dentro 

e fora da colônia. Sendo assim, o estudo da Coleta Literária se vincula com essas três 

esferas, além de elevar a percepção da Vila de São Salvador, que se mostra muito além 

do âmbito regional fluminense. 

A VILA DE SÃO SALVADOR E SEU FUNCIONAMENTO GERAL 

A Vila de São Salvador, situada em “Campos dos Goitacases”, - assim era 

designada toda a região que hoje é conhecida como Norte Fluminense – foi fundada em 

28 de março de 1677. Segundo Sheila de Castro Faria (1998) “foi a partir de meados do 

século XVIII, quando a capitania da Paraíba do Sul reverteu para o domínio da Coroa 

portuguesa, que os limites e atividades urbanas foram expressivamente estendidos” 

(FARIA, 1998: 166). A partir de então, a Vila começou a presenciar uma rápida e 

crescente propagação da lavoura e do comércio de cana-de-açúcar, o que gerou a ida de 

muitos comerciantes para a região e um rápido crescimento demográfico. 

Esses comerciantes eram, em sua maioria, forasteiros portugueses que vinham 

do reino em busca de fortuna, que é representada por Faria 

 

(…) sob as mais variadas óticas, nem sempre a econômica. Uns deveriam, 

realmente, buscas a riqueza e/ou a ascensão social, eta última quase sempre 

resultante da primeira, em áreas novas, de início de povoamento; outros 

visavam a liberdade; outros, ainda, mudavam-se para atender a estratégias 

familiares matrimoniais; uns fugiam da justiça, tentando reconstruir a vida 

em terra onde eram desconhecidos (…) (FARIA, 1998: 163) 

 

Ou seja, as motivações que levavam muitas pessoas a migrarem para terras 

brasileiras eram variadas. Esses viajantes aportavam no Brasil, mas possuíam um 

caráter itinerante, indo em busca de outros sítios com maiores possibilidades de 

exploração. A partir de então, com o aumento do fluxo demográfico e o rápido 

crescimento econômico, a função da Vila passou a ser, sobretudo, comercial. Sobre as 

atividades mercantis na Vila de São Salvador, Faria (1998) aponta a existência de, pelo 

menos, três categorias de atividades comerciais, eram essas: o pequeno comércio, ou 

comércio à retalho - “entre eles vendeiros, mascates, pequenos lojistas etc.” (FARIA, 

1998: 178); os negociantes de fazenda – que também praticavam a usura e possuíam 
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comércio de loja e tavernas, por exemplo; e os usurários, ou comerciantes financistas, 

que não trabalhavam com mercadorias.  

Nessa sociedade, as relações de parentesco e/ou amizade se tornaram de grande 

importância para a possibilidade de ascensão e acúmulo de recursos. Considerando 

ainda que o português que aportasse no Brasil com referências pessoais importantes, ou 

que ainda tivesse algum parente já instalado nessas terras, conseguiriam emprego e 

moradia com mais facilidade e melhores condições. Destaca-se nesse contexto a 

importância das alianças matrimoniais. A conexão familiar através do matrimônio 

significava a consolidação de alianças e o acesso à política e a alguns benefícios. 

Soares (2009) demonstra que Campos dos Goytacazes foi a principal área 

agroexportadora do Rio de Janeiro, apontando crescimento no número de engenhos e no 

volume de açúcar para exportação. Segundo o autor, essa ascensão se deu devido à 

queda da produção no Recôncavo da Guanabara, aumentando o investimento em outras 

áreas da hinterlândia. Sobre o comércio de cativos, Soares destaca que Campos dos 

Goytacazes possuía a maior concentração de escravos no Brasil, até 1850, fazendo com 

que os produtores instalados ali se tornassem os maiores compradores de cativos do Rio 

de Janeiro. A maioria desses escravos que chegavam à Vila de São Salvador eram 

procedentes da África Central e da África Atlântica, com maiores ofertas para os cativos 

adultos do sexo masculino.  

O que se percebe é que, nas regiões interioranas que estavam inseridas no 

sistema econômico colonial, principalmente no caso de Campos dos Goytacazes, o 

modelo econômico se repete, havendo a concentração da riqueza nas mãos de grandes 

comerciantes. Porém, o que ocorre é a migração de indivíduos que exerciam atividades 

mercantis para as atividades da lavoura de cana, ocorrendo um financiamento por parte 

desses comerciantes para as atividades da lavoura. Havia assim uma junção de classes 

mercantis com a elite agrária, via matrimônio, por conta desse financiamento que, por 

sua vez, acelerou o crescimento do mundo agrícola no norte fluminense.  

O FUNCIONAMENTO E MANIFESTAÇÃO DA CÂMARA NO COMÉRCIO E 

NO ABASTECIMENTO 

Como se sabe, a Câmara era responsável por manter o bom funcionamento da 

cidade e de suas freguesias urbanas e rurais, sendo assim também era responsável pelo 

abastecimento da cidade e provimento de todas suas necessidades. Segundo Bicalho 
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(2003), elas representavam um elo de continuidade do Reino aos seus domínios 

ultramarinos, sendo também um instrumento de representação dos interesses coloniais e 

de seus pedidos. Para além, servia como espaço de negociação política entre a coroa e a 

nobreza da terra. Segundo Charles Boxer (2008): 

 

A Câmara supervisionava a distribuição e o arrendamento das terras 

municipais e comunais; lançava e coletava impostos municipais; fixava o 

preço de muitas mercadorias e provisões; concedia licenças a vendedores 

ambulantes, mascates, etc., verificava a qualidade do que era vendido; 

concedia licenças para construção; assegurava a manutenção de estradas, 

pontes, fontes, cadeias e era responsável pelo policiamento da cidade e pela 

saúde e o saneamento públicos. (BOXER, 2008: 69) 

 

 A participação da Câmara no processo de abastecimento da cidade se dá a partir 

de sua função, como dito anteriormente, onde, no caso, a Câmara é responsável por 

aplicar o conceito de preço justo e de economia do bem comum, uma vez que os 

negociantes deveriam obter lucro ao mesmo em tempo que os preços deveriam ser 

acessíveis para a população. O conceito de economia do bem comum e a presença de 

comerciantes em cargos camarários, como destaca Tavares (2012), demonstra a 

existência das redes de reciprocidade, ponto importante para entender essa sociedade. 

Em muitas das vezes, quando formadas as redes de reciprocidade também eram criadas 

as alianças, que entende-se como característica fundamental “para a sobrevivência dos 

comerciantes de uma forma geral” (TAVARES, 2012: 41), uma vez que era recorrente 

alianças matrimoniais entre famílias nobres e comerciantes, unindo, respectivamente, 

prestígio e riqueza.  

Para o processo do abastecimento, a Câmara Municipal lançava editais de 

arrematação que concediam licença, para quem os ganhassem, de prover a cidade com 

determinado produto. Dessa maneira, a Câmara “era o órgão regulador e fiscalizador do 

abastecimento da cidade e deveria trabalhar para que a população não passasse por 

privações no fornecimento de alimentos” (TAVARES, 2012: 17). Em suma, a Câmara 

participava como agente fiscalizador de todas as etapas da atividade comercial, eram 

elas a produção, o transporte e a venda.  
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Alcir Lenharo (1993) também dialoga sobre a temática do abastecimento na 

cidade do Rio de Janeiro, porém a partir de 1808. Para isso, o autor enxerga uma 

divisão, a grosso modo, do conjunto do abastecimento na cidade. Assim, existiam três 

modalidades de abastecimento, onde a primeira era a externa, a segunda a interna (de 

cabotagem) e a terceira a interna (de rotas terrestres). A primeira tinha como suas 

maiores praças Lisboa, Porto e Prata; a segunda, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Campos e Paraty; e a terceira, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso. Cada 

qual supria a cidade do Rio com determinados produtos.  

O Caminho Novo, que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, inicialmente 

tinha como objetivo o transporte das importações que abasteciam Minas e chegava pelo 

porto do Rio de Janeiro. Com a crise da mineração e a transformação do mercado 

interno de Minas, o circuito se inverteu, uma vez que os gêneros saíam de Minas para 

abastecimento do Rio. 

Lenharo destaca que o ano de 1808 presencia a chegada da corte portuguesa na 

cidade do Rio de Janeiro, que sofre um aumento demográfico como consequência. 

Dessa maneira, para suprir a necessidade da nova demanda da cidade, ou como diz o 

autor “socorrer a cidade de mantimentos”, houve um aumento no nível de 

abastecimento. Este se estruturava de maneira que o grosso do abastecimento carioca 

provinha de áreas distantes. Do interior, principalmente da capitania de Minas Gerais, 

provinham relevante quantidade de gado, porcos, cavalos, os quais a saída era 

sistematizada pelo governo de Minas, por comércio de cabotagem; os cereais eram 

produzidos em áreas litorâneas e eram comercializados através das tropas. Contando 

ainda com a existência de indivíduos que faziam um papel intermediário no processo, 

chamados de atravessadores, que buscavam o produto em sua fonte original e 

executavam o processo de transporte. 

Além do Caminho Novo, outras estradas foram concebidas para utilização como 

caminho de abastecimento, mesmo sendo a maioria dessas ilegais. Porém, com o 

advindo da Corte, muitas dessas foram legalizadas, uma vez que a necessidade de 

gêneros se fez crescente e conjuntamente a abertura de caminhos interligados ao Rio de 

Janeiro. 

Em relação à Câmara, sua fiscalização nesse período se fez mais intensa e 

pertinente do que quando na colônia. Em suas arrematações, a preocupação fundamental 

era a arrecadação tributária, explicando o porquê de uma maior fiscalização, que tentava 
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inibir o desvio indevido das arrecadações. Durante o período joanino, foi desenvolvida a 

Junta do Comércio, que funcionava como uma câmara consultiva, recolhendo tributos e 

investindo-os em obras de infraestrutura administrativa para uma maior interligação do 

Centro-Sul. 

Em função dessas atividades exercidas pela Câmara, como visto, era também de 

sua responsabilidade o processo de registro oficial dos impostos e de suas coletas, 

inclusive da Coleta Literária. 

 

METODOLOGIA E RESULTADOS PARCIAIS 

 O objetivo deste trabalho é analisar o processo da Coleta Literária em Campos 

dos Goytacazes, a partir da construção de um banco de dados com informações contidas 

no livro da coleta de impostos da produção de aguardente local. A partir dessas 

informações, os dados serão cruzados com outros dois bancos – um com as relações e 

listagens de Couto Reis e outro com relações parciais do Marquês de Lavradio, os dois 

para Campos. 

 A construção, que se encontra em andamento, do banco de dados dos 

pagamentos da Coleta Literária em Campos dos Goytacazes é referente aos anos de 

1774 e 1806. Posteriormente espera-se cruzar os resultados obtidos com esse banco de 

dados com outros dois, como dito anteriormente, além da identificação de inventários 

dos nomes citados nos bancos de dados e que, sobretudo, produzissem aguardente. Após 

esses resultados, utilizando o Mapa3 de encarte anexo ao livro de manuscritos de Couto 

Reis, será feito, futuramente, o georeferenciamento dos nomes encontrados.  

 Na primeira etapa do trabalho, foram relacionados os nomes que aparecem no 

mapa anexo ao livro de Manuscritos de Couto Reis. A partir desta lista, foi possível 

identificar a repetição desses nomes nas listas de Couto Reis, do Marquês de Lavradio e 

no banco de dados parcial da Coleta Literária. Para constar, cada banco de dados 

apresentou especificidades, que serão expostas a seguir. 

 

                                                           
3 Mapa topográfico do Distrito de Campos [dos] Goytacazes 
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RELAÇÃO DE COUTO REIS 

As fontes utilizadas a seguir são frutos de um registro histórico de Manoel 

Martins do Couto Reis – militar e cartógrafo – que apresenta variados manuscritos bem 

detalhado, intitulados Descrição Geográfica, Política e Cronográfica do Distrito de 

Campos dos Goytacazes, produzido no ano de 1785. Estes documentos foram reeditados 

em 2011 e constituíram o livro Manuscritos de Manoel Martins do Couto Reis4. Um dos 

documentos presentes nesses manuscritos, e que é utilizado nesta pesquisa, são mapas – 

em forma de tabelas – relativos às freguesias de Campos dos Goytacazes. 

Os dados verificados nas relações de Couto Reis se deram de forma um pouco 

complexa, devido sua apresentação. Suas relações contém informações como: tipo de 

engenho, proprietário, local e quantidades específicas de produção. Para localizar quem 

produzia aguardente foi necessária a análise dos tipos de engenho e da quantidade de 

produção específica, no caso aguardente – a necessidade se deu a partir da constatação 

de que nem todos os engenhos que produziam aguardente estavam assinalados como 

produtores de aguardente. 

Um dos problemas identificados para as relações de Couto Reis foi a ausência de 

um montante de nomes que estavam presentes no banco de dados e não foram 

encontrados no mapa. Por esse motivo que se fez necessária a identificação dos nomes 

presentes no mapa, para posteriormente procurar os mesmos nas listagens, de forma a 

facilitar o trabalho. Os dados utilizados foram apenas os registros para a Freguesia de 

São Salvador, porém no mapa foram identificados nomes que aparentam localizar-se em 

outras freguesias. A tabela 1 demonstra os nomes que foram identificados no mapa e a 

tabela 2 demonstra os nomes que não foram identificados. 

 

Tabela 1 – Nomes que constam na Relação de Couto Reis e estão presentes no Mapa5 

N Nomes 

01 ANA DA MOTTA 

02 FRANCISCO PEREIRA XELES 

                                                           
4 Reis, Manoel Martins do Couto, 1750? – 1826? 
Manuscritos de Manoel Martins do Couto Reis 1785: descrição geográfica, política e cronográfica do 
Distrito de Campos dos Goytacazes / Manoel Martins do Couto Reis; pesquisa, transcrição e edição de 
Fabiano Vilaça dos Santos, Carlos Roberto Bastos Freitas e Rafaela Machado Ribeiro; introdução Arthur 
Soffiati – 2. ed. rev. e atual. – Campos dos Goytacazes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima; Rio 
de Janeiro: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, 2011. 
5 Mapa topográfico do Distrito de Campos [dos] Goytacazes – encarte anexo aos manuscritos. 
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03 JOSE DA COSTA 

04 VISCONDE 

05 SEBASTIÃO DE CARVALHO 

06 MANOEL JESUS 

07 ANTONIO JOSE 

08 PAULO MONTEIRO 

09 EUGENIA RIBEIRO 

10 FRANCISCO DE ALMEIDA 

11 MATHIAS (?)  

12 JOAO AIRES 

13 ELEUTERIO AZEVEDO 

14 ANTONIO FAIAL 

15 JOAO PINTO 

16 FRANCISCO MENDES 

17 DOMINGOS AFFONSO 

18 ALFERES SALVADOR (?) 

19 ALEXANDRE JOSE 

20 LUIS PEREIRA 

21 CAP JOSE BENTO 

22 E. DE SOUZA 

23 LUIS MANOEL 

24 MANOEL JOAO 

25 JERONIMO DA COSTA 

26 MARIA DAS NEVES 

27 VICENTE FERREIRA 

 

 Tabela 2 – Nomes que constam na Relação de Couto Reis e não estão presentes no 

Mapa6 

N Nomes 

01 JOSE DOS SANTOS PINTO 

02 MANOEL CELESTINO 

03 MARCELA ARRAES 

04 SALVADOR ESTEVAO 

05 LEONARDO ALVES BARRETO 

06 JOSE DE SOUZA 

07 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 

08 VICENTE JOAO DA CRUZ 

09 PEDRO DE OLIVEIRA SILVA 

10 FRANCISCO (?) MARTINS PRETO 

11 MANOEL JOSE DE CARVALHO SILVA 

12 FRANCISCO ALVARES RAMALHO 

13 JOAO DE SENRA 

14 JOSE DA SILVA RISCADO 

15 SALVADOR NUNES VIANA 

16 PEDRO RODRIGUES 

                                                           
6 Mapa topográfico do Distrito de Campos [dos] Goytacazes – encarte anexo aos manuscritos. 
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17 MANOEL DIAS VAREIRO 

18 DESIDERIO ANTONIO 

19 JOSE DE BARCELOS 

20 JOAO VELHO BARRETO 

21 JOSE GOMES FERREIRA 

22 JOAO MOREIRA 

23 ANTONIA MARIA DE JESUS 

 

Após, se tornou interessante a identificação do arranjo espacial desses 

produtores de aguardente identificados. Para tal, foi utilizado o mapa de Couto Reis. 

Porém, foi necessária a fragmentação da imagem para obter melhor qualidade. O arranjo 

espacial para as relações de Couto Reis se encontra nos mapas 1, 2 e 3. 

 

Mapa 1 – Arranjo Espacial dos produtores de aguardente identificados no mapa e nas 

relações de Couto Reis / Parte I (em amarelo) 

 

Fonte: Mapa topográfico do Distrito de Campos [dos] Goytacazes – encarte anexo aos 

manuscritos, 2011 
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Mapa 2 – Arranjo espacial dos produtores de aguardente identificados no mapa e nas 

relações de Couto Reis / Parte II (em amarelo) 

 

Fonte: Mapa topográfico do Distrito de Campos [dos] Goytacazes – encarte anexo aos 

manuscritos, 2011 
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Mapa 3 – Arranjo espacial dos produtores de aguardente identificados no mapa e nas 

relações de Couto Reis / Parte III (em amarelo) 

 

Fonte: Mapa topográfico do Distrito de Campos [dos] Goytacazes – encarte anexo aos 

manuscritos, 2011 

 

MARQUÊS DE LAVRADIO 

 Para o banco de dados das Relações Parciais do Marquês de Lavradio foi 

utilizada a mesma fórmula – encontrar os nomes que apareciam com alguma produção 

de aguardente, listados na tabela 3. Também foram encontrados nomes que possuíam 

produção e não estavam representados no mapa, listados na tabela 4. 

 

Tabela 3 – Nomes que constam no Banco de Dados Marquês Lavradio e estão no mapa7 

N Nomes 

01 IGNACIO GAGO 

02 PEDRO ROCHA 

03 SEBASTIAO DE CARVALHO 

04 PAULO MONTEIRO 

                                                           
7 Mapa topográfico do Distrito de Campos [dos] Goytacazes – encarte anexo aos manuscritos. 
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05 JOAO AIRES 

06 JOAO PINTO 

07 MANOEL DE CARVALHO 

08 MANOEL PEREIRA DA COSTA 

09 LUIS MANOEL 

10 MANOEL GOUVEA 

 

Tabela 4 – Nomes que constam no Banco de Dados Marquês Lavradio e não estão no 

Mapa8 

N Nomes 

01 SEQUESTRADO AO JESUITAS 

02 SAO BENTO 

03 VISCONDE DE ASSECA 

04 JOANA ROSA 

05 JOSE LUIZ MARTINS 

06 TOME ALVERES PECANHA (HERDEIROS) 

07 NOBERTO AZEVEDO 

08 MANOEL DIAS 

09 MANOEL TEIXEIRA MAGALHAES 

10 CAETANO PEREIRA RABELO 

11 JOSE CAMPELO QUEIROS 

12 SIMAO ALVERES SOARES 

13 MANOEL MENEZES 

14 CAETANO JOSE MOTA 

15 CUSTODIO JOAO 

16 BELCHIOR RANGEL SOUZA 

17 JOAO JOSE BARCELOS COUTINHO 

18 MANOEL JOSE SILVA CUNHA 

19 MANOEL FRANCISCO SILVA 

20 ANTONIO SILVA ESTEVES 

21 DOMINGOS ALVERES CARVALHO 

22 FRANCISCO PEREIRA SILVA 

23 MANOEL MARQUES 

24 JOSE GOMES FERREIRA 

25 VICENTE GOMES RANGEL 

26 JOSE SANTOS PINTO 

27 FRANCISCO ALVERES LINHARES 

28 INACIO FERREIRA AZEVEDO 

29 JOSE MENDES 

30 INACIO SOUZA 

31 LUCIANO CARVALHO 

32 FRANCISCO JOSE SOUZA 

 

 

                                                           
8 Mapa topográfico do Distrito de Campos [dos] Goytacazes – encarte anexo aos manuscritos. 
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Mapa 4 – Arranjo espacial dos produtores de aguardente identificados no mapa e nas 

relações parciais do Marquês de Lavradio / Parte I (em verde) 

 

Fonte: Mapa topográfico do Distrito de Campos [dos] Goytacazes – encarte anexo aos 

manuscritos, 2011 
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Mapa 5 – Arranjo espacial do produtores de aguardente identificados no mapa e nas 

relações parciais do Marquês de Lavradio / Parte II (em verde) 

 

Fonte: Mapa topográfico do Distrito de Campos [dos] Goytacazes – encarte anexo aos 

manuscritos, 2011 

 

IMPOSTOS PAGOS NA PRODUÇÃO DE AGUARDENTE 

 No banco de dados do recebimento de impostos da Coleta Literária, a 

identificação se deu de forma simples, verificando os nomes presentes no banco de 

dados, onde, por sua vez, foi notada uma repetição desses produtores com o passar dos 

anos, não demonstrando variedade entre os tributários. O mesmo encontra-se em 

processo, constando resultados até o ano de 1777, totalizando 141 registros. Assim, 

esses nomes foram procurados no mapa. Verificam-se na tabela 5 os nomes encontrados 

no banco de dados e no mapa. 
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Tabela 5 – Nomes encontrados no Banco de Dados da Coleta Literária e estão no Mapa9 

(Resultados Parciais até 1777) 

N Nomes 

01 ALBERTO FERREIRA 

02 ANTONIO DURAO 

03 DOMINGOS ALVES 

04 JOAO PINTO 

05 LUIS PEREIRA 

06 LUIS MANOEL 

07 MANOEL PEREIRA 

08 MANOEL PEREIRA DA COSTA 

09 MANOEL GOUVEA 

10 MANOEL RIBEIRO 

11 MARIA DAS NEVES 

12 PAULO MONTEIRO 

13 SEBASTIAO DE CARVALHO 

 

Mapa 6 – Arranjo espacial dos produtores de aguardente relacionados no pagamento de 

impostos relativo à produção e que foram identificados no mapa / Parte I (em laranja) 

 

Fonte: Mapa topográfico do Distrito de Campos [dos] Goytacazes – encarte anexo aos 

manuscritos, 2011 

                                                           
9 Mapa topográfico do Distrito de Campos [dos] Goytacazes – encarte anexo aos manuscritos. 
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Mapa 7 – Arranjo espacial dos produtores de aguardente relacionados no pagamento de 

impostos relativo à produção e que foram identificados no mapa / Parte II (em laranja) 

 

Fonte: Mapa topográfico do Distrito de Campos [dos] Goytacazes – encarte anexo aos 

manuscritos, 2011 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Embora a pesquisa não apresente ainda resultados consolidados, algumas 

considerações, porém, devem ser analisadas de forma parcial. Os arranjos espaciais, 

presentes nos mapas, se dão de forma em que as fazendas se organizem, na maioria dos 

casos, próximas a rios e estradas, de forma a facilitar o escoamento da produção.  

 É destacado ainda, o entorno da Vila de São Salvador ou de outros centros das 

freguesias próximas, onde muitas dessas fazendas também se encontravam. Quando 

analisado o mapa em sua totalidade, poucos nomes se encontram fora dos “centros” das 

freguesias. Entendendo como centro, não só a parte da Vila de São Salvador, por 

exemplo, mas todo o seu entorno próximo, ou, podendo assim dizer, “subúrbio”. 

 Para as análises nominais, podemos destacar alguns nomes que se repetem em 

duas, ou – até - três das fontes utilizadas – destacando mais uma vez que houve um 

processo de análise dessas fontes e somente foram utilizados os casos em que houvesse 

produtores de aguardente. Os nomes que se repetem nas fontes – tanto duas quanto três 

vezes – são: José dos Santos Pinto, Francisco Pereira da Silva, José Gomes Ferreira, 

Sebastião de Carvalho, Paulo Monteiro, João Aires, João Pinto, Luiz Pereira, Maria das 

Neves, Manoel Pereira da Costa, Luiz Manoel e Manoel Gouvea. Para tal caso, algumas 

hipóteses podem ser consideradas. Uma delas, e talvez a principal, é a do volume e da 

importância da produção, levando a acreditar que esses produtores se repetem nas fontes 

devido à relevância de suas produções.  

 Como perspectivas para a conclusão do trabalho, a importância da finalização do 

Banco de Dados da Coleta Literária é fundamental, principalmente pra analisar se esse 

subsídio era pago pelos produtores de aguardente e como ele funcionava em Campos 

dos Goytacazes. Pretende-se também georeferenciar os dados obtidos de localização 

desses engenhos, para obter resultados melhores em níveis de organização espacial dos 

engenhos. 
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