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Resumo: O objetivo deste trabalho é introduzir  uma análise comparativa dos fluxos

econômicos entre as  cajas reais na América Espanhola, especificamente na região de

Cartagena, no Vice-reino da Nova Granada, e os rendimentos fiscais das capitanias de

Minas Gerais, Pernambuco, Bahia e seus respectivos fluxos para o Rio de Janeiro ao

longo  do  século  XVIII.  Nesse  sentido,  a  pesquisa  tem  como  base  os  cenários  de

mudanças  políticas  e  econômicas  durante  o  período  das  Reformas  Bourbônicas  nas

colônias  espanholas  e  as  Reformas  Pombalinas  no  Brasil,  levando  em  conta  as

especificidades e concepções dos diferentes espaços coloniais.

INTRODUÇÃO

A discussão sobre os diferentes espaços coloniais na América Espanhola e na América

Portuguesa, assim como as mudanças políticas e econômicas que ocorrem ao longo do

século  XVIII  envolvem,  principalmente,  debates  historiográficos  e  análises  teórico-

metodológicas acerca da “natureza das relações coloniais” 2. A organização econômica e

integração do mercado interno, a história regional e os métodos quantitativos,  assim
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como as  relações  entre  metrópole e  colônia,  são alguns dos  principais  conceitos  da

historiografia mais recente que dão base ao estudo proposto nesse trabalho. 

Na América espanhola, do século XVII ao início do século XIX, as possessões coloniais

apresentavam,  em sua  maioria,  uma organização  político-administrativa  baseada  em

Vice-reinos.  Espaços  que,  como  afirma  Assadourian3,  foram  vistos,  durante  muito

tempo, como um bloco uniforme e homogêneo, ligados através das relações coloniais, à

metrópole espanhola. 

Em alguns trabalhos sobre o espaço colonial peruano, no fim do século XVIII,

Assadourian (1982) caracteriza  a  América espanhola  como um espaço fraturado em

grandes  zonas  econômicas  e  político-administrativas,  em  que,  segundo  ele,  a

autossuficiência  econômica  e  o  máximo nível  de  integração  regional  permitiriam a

coexistência  de  formas  econômicas  distintas,  como  o  setor  de  subsistência,  a

comercialização e um mercado interno em crescimento. O autor critica, assim, analises

e  formas  polarizadas  que  caracterizam  o  crescimento  econômico  desses  espaços  e

indicam o domínio de Lima e Potosí sobre as outras regiões. 

Dialogando com autores como Romano, que associa a crise de produção da prata

em Potosí à diminuição da demanda e crise da Europa no século XVII, Assadourian

(1982) fala sobre o conceito de economia-mundo, e propõe uma análise que enfatize

hipóteses mais tradicionais e internas ao espaço colonial. Assadourian faz, assim, uma

crítica à concepção do Estado espanhol como “autor” da estrutura colonial que coloca,

no caso do espaço peruano,  Lima como único ponto de entrada e  saída dos  fluxos

econômicos, sem levar em conta a história e integração dos diferentes espaços regionais.

Ibarra4, em alguns trabalhos sobre o Vice-reino da Nova Espanha, chama atenção para a

análise  proposta  por  Assadourian  (1982),  destacando  a  estrutura  diversificada  da

economia  da região  em contraste  com a observação de sua  prosperidade  limitada  à

produção e exportação metais preciosos. Como ressalta Assadourian (1982), a produção
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mineradora produziu,  um ciclo de circulação de capital  mineiro,  associado,  segundo

Ibarra (2010),  ao crescimento real da economia, provocando efeitos no mercado interno

e um sistema de encadeamentos produtivos desde a produção alimentícia, elementos

essenciais para o processo industrial da produção de prata, como o sal e o cobre. 

Nesse sentido, Assadourian (1982) e Ibarra5 destacam a articulação entre espaços

urbanos regionais com grande dinamismo econômico, ao contrário do que apresenta

Romano· sobre uma economia natural, fundamentalmente agrária e para um mercado

formado por intercâmbios simples. A economia de mercado, monetária, no Vice-reino

da  Nova  Espanha,  segundo  Romano  (1998),  seria  marginal,  fazendo  com  que  os

mercados refletissem a ausência de circulação monetária intensa, apontando a existência

de um conjunto de mercados regionais debilmente articulados. 

Ibarra (2002), porém, chama atenção para a articulação da produção mineradora

e o conjunto da economia, levando em conta o papel da circulação de mercadorias na

integração macroeconômica do mercado novohispanico e  a relevância da vinculação

entre mercado e a circulação monetária de pequena escala. 

Com base nessa discussão, Ibarra6 propõe uma análise historiográfica regional

dos  espaços  coloniais  através  do  método  quantitativo,  levando  em conta  o  esforço

burocrático  da  administração  colonial  e  história  regional  comparada.  Assim,  Ibarra

(2000)  destaca  a  dinâmica  do  conflito  entre  interesses  regionais  e  metropolitanos,

integração, crescimento e autonomia, a fim de reconhecer não só a importância do setor

externo  na  integração  orgânica  da  economia  regional,  mas  os  fatores  endógenos  e

exógenos que caracterizam, segundo o autor,  a região como uma série de processos

combinados. 
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A análise quantitativa dos movimentos oscilatórios de indicadores como rendas

decimais, tributos e intercâmbios comerciais,  dá,  segundo Ibarra (2000), coerência a

explicação dos câmbios nas estruturas da vida material e social de uma região. Análises

que permitem, segundo o autor, compreender o funcionamento e mudanças da economia

e  administração  colonial,  bem como  a  falta  de  contabilidade  integral  de  territórios

econômicos articulados, e a operação de homogeneização e construção de categorias

estatísticas contemporâneas.

Esses indicadores, movimentos e categorias chamam atenção para a necessidade

de  se  compreender  a  administração  política  e  econômica  dos  espaços  coloniais  na

América espanhola. Segundo Klein7, desde a conquista e colonização, os funcionários

da tesouraria real eram responsáveis pelo estabelecimento de “cajas” reais ou oficinas

fiscais. Seguindo uma ordem hierárquica, com tesouraria central ou “cajá” principal, as

“cajas” estariam, segundo Klein (1999), localizadas em cada capital vicereinal, ou nas

principais cidades da região.

“A medida que la conquista se extendió a America del Sur, la Corona cre6 y

disolvi6 cajas constantemente. En Mexico, con el tiempo, lleg6 a crear 23

cajas y en Peru yen la Audiencia de Charcas, otras 25. Estas eran establecidas

en orden jerarquico y poseian una tesoreria central o caja princi~al, ubicada

en cada capital virreinal o en las principales ciudades de la regi6n. Se exigia

que las oficinas locales se subordinasen a las regionales, estas a la oficina

central y esta, a su vez, a Espana.” (KLEIN, 1999:13)

Com a Monarquia Bourbônica, Klein (1999) aponta que as regiões de Buenos

Aires  e  Montevideo vão passar  por  inúmeras  mudanças,  principalmente,  a  partir  da

década de 1740. Segundo o autor, fatores econômicos e demográficos vão levar a um

aumento das  cajas reais na América Espanhola, fazendo com que Buenos Aires, por

exemplo, que até 1767 era a  caja principal da região do Rio da Prata e enviava suas

contas anuais a Lima, ganhasse, autonomia com a criação do Vice-reino do Rio da Prata.

7 Academia Nacional de la Historia (Argentina), org. Nueva historia de la nación argentina. Buenos 
Aires: Planeta, 1999.



A crise da produção de prata em Potosí, no Vice-reino do Peru, no século XVII e

o período entre 1680 e 1809 marcam um momento de grande transição quando, segundo

Klein,  a  economia  peruana e  aquelas  associadas  à  audiência  de Charcas,  flutuaram,

sendo substituídas pelo Vice-reinado da Nova Espanha, que passa, então a ser a força

dominante na economia colonial  Americana.  Tais mudanças na organização política,

administrativa e contas fiscais, tem como resultado, a partir do século XVIII, o que o

autor  aponta  como  crescimentos  das  atividades  agrícolas  e  sua  contribuição  nos

Ingressos totais, transformando a importância hierárquica da caja Limeña. 

Levando  em  conta,  portanto,  as  transformações  dos  espaços  e  estruturas

coloniais ao longo do século XVIII, Klein (1999) propõe algumas análises acerca da

administração colonial e, nesse sentido, do funcionamento das contas das  cajas reais,

cujos livros da contabilidade fiscal, funcionavam como fontes de informação privada do

rei, a fim de garantir a melhor imagem possível e controle dos fluxos econômicos para a

Coroa.  

Nesse sentido, Klein (1999) chama atenção para a metodologia e problema com

essas  fontes  de  “dupla”  natureza,  como problemas  para  estimar  as  contas  anuais,  a

variação das leis fiscais e as isenções tributárias. Segundo o autor, a falta de dados e os

totais  anuais,  o  cálculo  das  médias  mensais  dos  ingressos  e  gastos,  através  do

reagrupamento dos impostos permitem entender as transformações experimentadas pela

economia vicereinal, onde a análise dos principais componentes do ingresso fiscal régio,

a nível de cada  caja e do Vice-reino como um todo mostram padrões de crescimento

variáveis.  

Por  sua  vez,  a  organização  dos  espaços  coloniais  na  América  Portuguesa  e,

consequentemente,  da  Real  Fazenda  no  Brasil,  como  nas  possessões  espanholas,

envolvem debates acerca das diferentes concepções do regime colonial. Nesse sentido,

análises historiográficas tradicionais e mais recentes sobre o tema permitem entender as

concepções sobre a ideia de Antigo Regime e o sistema colonial do mercantilismo, bem

como papel das colônias e a estruturação de seus espaços internos nos cenários políticos

e econômicos regionais e mundiais. 



Alguns trabalhos como o de Caio Prado Jr. e Fernando Novais8, que discutem o

regime  colonial  ao  longo  século  XVIII,  chamam  atenção  para  uma  demolição

progressiva  do  Antigo  Regime  e  a  construção  de  novas  instituições  do  Estado

contemporâneo.  Segundo Novais  (1979),  as  Revoluções  Inglesas  do século  XVII,  o

ciclo das revoluções liberais, a independência das colônias britânicas e constituição dos

Estados  Unidos  da  América  e  a  Revolução  Francesa  seriam  parte  de  um  mesmo

processo estrutural, a ruptura com o absolutismo, em que tais acontecimentos teriam se

expandido para toda a Europa e para o Novo Mundo, com avanços e recuos no tempo e

espaço.

Através do conceito de Sistema Colonial do Mercantilismo, enquanto uma das

formas de organização política e econômica do Antigo Regime, Novais (1979) propõe

um estudo da estrutura do sistema de colonização, através da análise do conjunto das

relações entre as metrópoles e suas respectivas colônias, levando em conta a posição e

função  das  colônias  no  quadro  econômico  europeu.  Segundo  o  autor,  a  exploração

colonial  ultrapassaria  o  âmbito  da  circulação  de  mercadorias  para  promover  a

implantação de economias complementares extra-europeias, com uma produção para o

mercado  externo,  fornecimento  de  produtos  tropicais  e  metais  nobres  à  economia

europeia. 

Assim,  Novais  (1979)  aponta  que  a  produção  colonial  seria  voltada  para

produtos  que pudessem preencher  função no sistema de colonização no capitalismo

mercantil,  comercializáveis na economia central,  no caso,  a europeia.  Portanto,  para

Novais (1979), a economia colonial teria devido, também, ao escravismo, um mercado

interno muito reduzido, e seria, por isso, muito dependente da economia metropolitana. 

Com a produção industrial que vai exigir reajustes no comércio internacional e

Situação  de  Portugal  frente  às  outras  potências  europeias,  Novais  (1979)  aponta  o

século XVIII como um momento de inversão do sistema que, na América Portuguesa

vai  se  materializar  nas  reformas  pombalinas.  O  autor  afirma  que  a  governação

pombalina e o despotismo esclarecido viriam estruturar de forma mais sistemática a

política mercantilista lusitana, o esquema de ação política de índole ilustrada, grandes

8 NOVAIS, Fernando A. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-
1808). São Paulo: Editora HUCITEC, 1979.



linhas de definição territorial, preservação da fronteira e a mobilização e concentração

de capitais, recuperação dos mercados ultramarinos, promoção do surto manufatureiro

patrocinado pelo Estado, monopólio, companhias, exclusivo, estatismo. 

Como Novais, Figueiredo9 também define o século XVIII como um momento de

grandes  transformações  e  ciclo  de  reformas,  muito  associadas  ao  despotismo

esclarecido, que teria se propagado na América, segundo ele, depois da Guerra dos Sete

Anos (1756-1763),  onde o período pombalino  seria,  então,  o  correspondente  dessas

reformas no Brasil. O autor, porém, sugere uma reflexão sobre a natureza da monarquia

portuguesa, do regime colonial e do papel do Brasil nos seus equilíbrios políticos e na

conjuntura  do  século  XVIII.  Figueiredo  (2015),  desse  modo,  trabalha  a  ideia  de

monarquia pluricontinental, levando em conta os equilíbrios institucionais, as conexões

financeiras, os circuitos de circulação das elites e os fluxos migratórios, que, segundo

ele,  vão  de  encontro  à  definição  do  Império  como  um  apêndice  da  monarquia

Portuguesa. 

A fim de entender as fontes de inspiração das reformas pombalinas, a natureza

das  reformas  do  fim  do  século  Figueiredo  (2015)  faz  uma  análise  comparativa  da

monarquia  portuguesa  nos  setecentos  e  seus  impactos  no  atlântico,  assim  como  as

mutações dos impérios vizinhos mais importantes, como o Espanhol. O autor propõe

uma comparação das reformas nas duas monarquias ibéricas, que, segundo ele, nos dois

casos, atingem os Impérios de forma mais notória na segunda metade dos Setecentos, no

caso Português, com D. José, e, no caso espanhol, com Carlos III.

As duas reformas seriam, segundo Figueiredo (2015), de natureza discrepante e

cronologias  diferentes.  O autor  destaca  a  pluralidade  administrativa  espanhola,  com

múltiplos poderes regionais e vice-reinos, uma maquina administrativa mais complexa e

exército numeroso, com a elite crioula ocupando os altos cargos, diferente do Brasil.

Além  disso,  segundo  ele,  a  dependência  da  monarquia  espanhola  das  receitas  do

Império não seria tão esmagadora quanto a da monarquia portuguesa, mostrando como

as mudanças no século XVIII não seriam fruto não de uma reforma, mas uma alteração

nas relações de força em ambos os casos. 

9 A Época Pombalina  no mundo luso-brasileiroʺ ʺ . Rio de Janeiro: FGV Editora :  
FAPERJ, 2015.



Entre as principais disposições do reinado de D. José, com a administração do

Marquês  de  Pombal  no  Brasil,  Figueiredo  (2015)  aponta  as  disposições  sobre  o

comércio, as mudanças na administração, no setor militar e política colonial, de forma

geral.  A criação  de  companhias  comerciais  monopolistas,  a  criação  de  Juntas  da

fazenda, com os métodos de contabilidade do Erário-régio, e a política internacional

com tradução militar, teriam efeitos, segundo o autor, em algumas dimensões políticas,

mas não se traduziram em nenhum tipo de inversão notória da política colonial.

 Com efeito, Figueiredo (2015) critica a ideia de que a política econômica tenha

sido inicialmente, uma resposta a uma crise comercial e financeira, baseada em uma

crise do sistema colonial mercantilista. O autor usa como exemplo a transferência da

sede  do  Vice-reinado  para  o  Rio  de  Janeiro,  segundo  ele,  fruto  de  circunstâncias

concretas e não do peso das decisões e reformas de pombal, o que não teria alterado no

essencial o modelo de administração da colônia. 

Sobre os efeitos dessas reformas no Brasil, Menz10 também chama atenção para

as companhias de comércio criadas por Sebastião José de Carvalho e Mello, por volta

de  1750,  que,  segundo  ele,  vão  introduzir  e  dar  estímulo  à  produção  mercantil  de

algodão e integração do Grão Pará e Maranhão ao mercado atlântico, resultando em

mudanças institucionais e organização de grupos mercantis portugueses. As companhias

teriam sido,  segundo  Menz,  um marco  de  transição  entre  a  depressão  aurífera  e  a

recuperação  da  agricultura  de  exportação  no  final  do  século,  evidenciando  a

complexidade das relações e administração entre a metrópole portuguesa e o Brasil. 

Alguns  registros  alfandegários  de  Portugal  e  Angola  entre  1796  e  1807,

trabalhados por Menz (2013), apontam a metrópole portuguesa responsável por metade

do financiamento do tráfico em Angola, o que, segundo ele, vai de encontro ao consenso

historiográfico acerca do tráfico de escravos ser controlado por mercadores residentes

no Brasil. Menz (2013) afirma que esse consenso também se choca com estudos norte-

americanos, como os de Hebert Klein, e Joseph Miller, que realçam a participação dos

capitalistas de Lisboa no financiamento e destacam a autoridade de Angola sobre o

Tráfico. Discussões que tem como base tradições historiográficas dos anos 80, e que

10 MENZ, Maximiliano M. A Companhia de Pernambuco e Paraíba e o funcionamento do tráfico de 
escravos em Angola (1759-1775/80). Afro-Ásia, n. 48, p. 45-76, 2013.



apontam uma relação direta entre Brasil e África, dando destaque ao comércio luso-

brasileiro  em relação as  carreiras  negreiras  supostamente  triangulares,  ressaltando a

ideia de um mercado interno colonial ou inversão entre metrópole e colônia e a crise do

Antigo Sistema Colonial. 

Os  pontos  de  análises  propostos  por  Menz  (2013)  destacam  as  funções

econômicas  de  cada  região  do  império  articuladas  pelo  comércio  de  escravos,

revelando, segundo ele, as hierarquias espaciais definidas pelas mercadorias utilizadas e

fluxos de negócios, bem como  o financiamento do tráfico por Portugal, bem como o

controle do fluxo de moedas graças ao tráfico. Assim, o autor cita Fernando Novais ao

falar  do  exclusivo  metropolitano  como  peça  fundamental,  porém,  sem  enfocar  o

problema dos lucros, e sim o controle sobre fluxos mercantis do Atlântico Português.

A partir dessa complexidade de relações e fluxos econômicos, Lima e Souza11

fazem um debate sobre os níveis de monetarização da economia brasileira ao longo do

século XVIII, a fim de mensurar o impacto das cunhagens de ouro de moeda nacional e

sua  retenção  no  mercado  interno  na  colônia.  Os  autores  ressaltam,  assim,  como  a

dimensão  monetária  das  relações  entre  Brasil  e  Portugal  não  teria  sido  meramente

exportadora,  devido  à  importância  do  comércio  interno  e  suas  dinâmicas

multiplicadoras. 

Os meios de pagamento no Brasil incluíam, no geral, moedas de ouro, prata e

cobre e mercadorias, como o algodão, no Maranhão e Grão-Pará, açúcar e ouro em pó,

principalmente  nas  regiões  mineiras.  Por  isso,  segundo  Lima  e  Souza  (2015),  era

comum a diversidade nas formas de registro e pagamento no século XVII, evidenciado

as relações entre a circulação de moeda, mineração e o mercado interno e a discussão da

ideia da existência de economias naturais ou economias monetárias nos espaços latino-

americanos.

A exploração do ouro, que modifica a circulação monetária no Brasil, levando à

reabertura e criação de casas de moeda apontam, segundo Lima e Souza (2015), uma

diferença de pelo menos 20% nos dados de amoedação e remessas de moedas de ouro

11 LIMA, Fernando Carlos G. Uma análise crítica da literatura sobre a oferta e a circulação de moeda 
metálica no Brasil nos séculos XVI e XVII. Estudos Econômicos (São Paulo), v. 35, n. 1, p. 169-201, 
2005.



para  Portugal,  dados  que  associados  aos  relatos  dos  governantes  das  capitanias,

confirmariam a existência de uma significativa circulação no comércio interno.

Com efeito, a revisão bibliográfica apresentada evidencia a importância do estudo da

história fiscal e seus fluxos econômicos nos âmbitos regionais, principalmente, no que

diz  respeito  às  mudanças  que  ocorreram ao  longo  do  século  XVIII,  bem como  as

particularidades da América Portuguesa e América Espanhola. 

Assim,  pensar  essas  relações  fiscais  é,  sem dúvida,  analisar  as  formas como

esses fluxos e relações são construídas nos regimes coloniais ibéricos, seja a partir das

críticas propostas ao modelo piramidal que hierarquiza, de forma pouco dinâmica, as

estruturas do regime colonial, seja a partir de uma proposta de entender as articulações

entre os diferentes espaços e a diversidade das relações espaciais neles presentes. 

OS  FLUXOS  ECONÔMICOS  DE  CARTAGENA E  A REAL FAZENDA NO

BRASIL

 As  tesourarias  da  Real  Hacienda,  através  da  fundação  das  cajas reais  na

América Espanhola, se constituíram uma das estruturas de poder mais complexas da

monarquia católica durante o regime colonial.  Os  ingresos e contribuições ao erário

régio, como aponta Santiró12, teriam sido a chave da política imperial e dos fluxos que

nutriram o erário metropolitano, servindo de garantias para empréstimos e financiando

grande parte dos gastos administrativos e militares nas Índias ocidentais e orientais. 

Com a Guerra dos  trinta  anos  e  a emergência de novas  potências europeias,

como a França, Holanda e Grã-Bretanha, as pressões internas e externas levam ao fim o

reinado de Carlos II e a guerra de sucessão espanhola (1701-1713), que colocaria no

trono uma nova dinastia,  os “Borbones”.  Com Felipe V (1700 -1746),  o período de

consolidação  do  trono,  conflitos  armados  e  crescentes  recursos  fiscais,  acabariam

resultando em uma intensa política reformista que, entre outras, implicou em um maior

controle dos recursos fiscais nas colônias na América. 

12 Sánchez Santiró, Ernest, org. Relaciones de valores y distribución de la Real Hacienda de Nueva 
España, 1744-1748. Primera edición. México, D.F: Archivo General de la Nación, 2014.



 Ao analisar  o  documento do Tribunal  de Contas do México,  Santiró (2014)

chama  atenção  para  os  métodos  e  registros  das  contas  fiscais  das  cajas com  os

indicadores de cargo e data e a existência de livros  manuales e  comunes. Segundo o

autor,  essas  contas  apresentariam uma  dupla  natureza,  a  primeira,  apontando  como

instrumentos contáveis de entradas e saídas das diversas tesourarias formavam o erário

régio, e a segunda, indicando como se estruturavam as ferramentas para o controle dos

oficiais reais. Como consequência disso, os livros mostravam também a recepção de

fundos procedentes de outras tesourarias e saídas para outras, permitindo identificar,

como mostra o autor, os ingressos das  cajas reais segundo suas rendas, gastos fixos e

saldos. 

Os  registros  do  movimento  dos  fluxos  e  compensações  entre  cargos  e  datas

feitos  pelos  contadores  do  Tribunal  de  Contas  do  México  e  analisados  por  Ernest,

explicam como circulavam os fluxos entre as cajas reais e, consequentemente, o papel

medular  da  caja real  do México,  que,  segundo ele,  concentrava não só recursos da

jurisdição,  mas  absorvia  os  excedentes  de  outras  cajas,  cobria  déficits,  e  remessas

enviadas ao erário régio metropolitano. Uma análise que abre espaço para o estudo dos

fluxos das  cajas reais de Cartagena e do Vice-reino da Nova Granada, que, até então,

diferente  dos  outros  Vice-reinos,  contam  com  poucas  pesquisas  e  trabalhos  que

envolvem a história fiscal e regional.

Entre os trabalhos pioneiros envolvendo a história fiscal, como o de Herbert S.

Klein y John J. TePaske para Nova Espanha, Peru, Bolívia, Equador, Chile e Rio da

Prata,  Meisel13 é  um  dos  primeiros  autores  a  propor  um  estudo  da  economia  de

Cartagena das Índias, no Vice-reino de Nova Granada. O período entre 1751 e 1810,

segundo Meisel (2003), vai marcar um momento de grande crescimento e prosperidade

na região, então, um dos principais portos fortificados do Império Espanhol na América,

onde  estava  localizada,  no  século  XVIII,  a  principal  caja do  Vice-reino  de  Nova

Granada. 

Meisel (2003) propõe uma análise acerca da evolução dos ingressos fiscais de

Cartagena  desde  1751  a  1810,  levando  em  conta  as  transferências  das  cajas e  a

13 MEISEL ROCA, Adolfo. ¿ situado o contrabando?: la base económica de cartagena de indias a 
fines del siglo de las Luces. BANCO DE LA REPÚBLICA-ECONOMÍA REGIONAL, 2003.



existência do contrabando para os portos caribenhos. Segundo o autor, para o porto de

Cartagena, o situado se converteu em um sustento vital, não só das finanças públicas,

mas de toda a economia, enquanto o papel do contrabando, apontado muitas vezes como

a base econômica da região, chama atenção para a discussão acerca de sua presença na

economia Vice-reinal e províncias caribenhas. 

“Uno de  los  aspectos  más sobresalientes  de las  finanzas  virreinales  de la

Nueva Granada fueron las enormes transferencias que el resto de las cajas

reales  tuvieron  que  hacerle  a  sus  puertos  caribeños  y,  en  especial,  a

Cartagena. Esas transferencias, conocidas como situado, representaron uma

carga onerosa para las provincias de uno de los virreinatos más pobres de

América. A su vez, para el puerto de Cartagena el situado se convirtió en un

sustento vital, no sólo de SUS finanzas públicas sino de toda su economía.”

(MEISEL, 2003:3-4)

Meisel (2003), no entanto, faz uma crítica à forma como o contrabando aparece

generalizado na história econômica de Cartagena, apontado como o “pecado original do

lugar”. O autor fala sobre necessidade de se analisar os dados econômicos disponíveis

sobre o comércio internacional de contrabando, colocando em questão o problema das

fontes escassas, com alguns registros da cajas reais que caíam em mãos das autoridades

coloniais.

Através do porto de Cartagena, epicentro do comércio exterior legal, e boa parte

do ilegal, se dava o escoamento de boa parte da prata do Peru e Bolívia e do ouro da

Nova  Espanha,  o  que  atraía  muitos  ataques  de  piratas,  levando  a  construção  de

fortificações e muralhas. Segundo o autor, Cartagena tinha o monopólio do comércio

exterior do Vice-reino de Nova Granada, com grande quantidade de cargas do que se

comerciava com a Espanha e com os outros Vice-reinos, o que reafirma a importância

de  uma  análise  estrutural  dos  fluxos  econômicos  com  as  outras  cajas e,

consequentemente, a integração dessas bases econômicas entre diferentes regiões. 

Para o caso dos espaços coloniais da América Portuguesa, Carrara14 coloca em

questão as análises de Caio Prado Jr. e Celso Furtado acerca da construção de modelos

explicativos do funcionamento da economia colonial,  que caracterizavam a atividade

14 CARRARA, Angelo Alves. Minas e currais: produção rural e mercado interno em Minas Gerais,
1674-1807. Editora UFJF, 2007.



mineradora como forma de exploração econômica voltada para exportação e que se

desenvolvia a margem das necessidades próprias da sociedade brasileira. 

Carrara (2007) aponta que devido à inexistência de abastecimento local, ter-se-ia

formado um grande mercado com articulação de diferentes regiões, principalmente do

sul  do  país.  Assim,  o  autor  mostra  a  existência  de  um  comércio  interior,  onde  o

funcionamento  da  economia  de  Minas  Gerais  não  estava  estreitamente  vinculado  à

atividade mineradora, criticando a ideia de uma exploração econômica voltada para a

exportação. 

Com  base  nisso,  o  trabalho  com a  história  fiscal,  feito  por  Carrara  (2009),

enquanto um testemunho do processo de implantação, estruturação e funcionamento dos

poderes  do  centro  do  império  português,  tem  como  objetivo  sistematizar  os  dados

relativos  à  estrutura  da  receita  e  da  despesa,  bem  como  identificar  as  conjunturas

financeiras do Estado do Brasil ao longo do século XVIII. Dessa forma, o autor sugere

uma análise não apenas as flutuações do rendimento dos tributos e direitos régios, ou

montantes recebidos pela Fazenda Real e suas despesas, mas uma relação que define as

conjunturas financeiras de cada capitania. 

Em relação à  estrutura administrativa e  econômica no Brasil,  Carrara (2009)

aponta a diferenciação entre duas contas, os direitos régios, dos quintos, e os demais

tributos arrecadados pela Provedoria da Fazenda de Minas. Segundo o autor, até 1750

eram constituídos das receitas ordinárias dos tributos e dos rendimentos extravagantes e,

a  partir  de 1751, passam a ser  contabilizados os valores  resultantes  da operação de

câmbio da moeda, tanto os montantes recebidos da Casa da Moeda do Rio de Janeiro

como o ouro em pó remetido pelas intendências. 

Carrara  (2009)  ressalta  que  a  mineração  na  história  brasileira,  vai  alterar  a

natureza da fiscalidade e da economia brasileiras ao longo do século XVIII, através da

montagem e manutenção do aparato fiscal das Minas para captar o máximo de recursos

para a metrópole e, principalmente da mudança no eixo econômico antes localizado

entre Bahia e Recife para o Rio de Janeiro, que passa à condição de principal praça

mercantil, sendo responsável pela quase totalidade das remessas líquidas para a Coroa

ao longo do século XVIII. 



Segundo  o  autor,  essa  conjuntura  criada  pela  produção  aurífera  vai  afetar

diretamente a fiscalidade da capitania do Rio de Janeiro, que até os finais do século

XVII era fortemente deficitária. O autor afirma que em Minas Gerais, a agricultura e

pecuária se solidificaram a assumiram a demanda dos núcleos mineradores, enquanto no

Rio de Janeiro as fontes mais tradicionais como os dízimos e o estanco da pesca da

baleia mantiveram-se no mesmo nível. Teria sido, assim, segundo Carrara (2009), no

comércio de importação de mercadorias do reino que houve transformação mais intensa,

como na Bahia e Pernambuco. 

Assim,  o  trabalho  de  Carrara  (2009),  que  preocupa-se  com  o  interior  das

estruturas, produção, circulação e constituição dos espaços regionais, bem como suas

cozeduras com outras regiões do Brasil, sugere um estudo comparado com a América

Espanhola,  através  da  perspectiva  da  natureza  dos  fluxos  fiscais,  servindo  como

importante base teórico-metodológica para o estudo aqui proposto. 

METODOLOGIA E RESULTADOS PREMILINARES 

A pesquisa  tem como base  a  análise,  estruturação  e  georeferenciamento  dos

fluxos econômicos entre as cajas reais de Cartagena, no Vice-reino da Nova Granada, e

os  rendimentos  fiscais  das  capitanias  de  Minas  Gerais,  Pernambuco,  Bahia  e  seus

respectivos fluxos para o Rio de Janeiro ao longo do século XVIII. Assim, a primeira

etapa deste trabalho, ainda não finalizada, tem como objetivo a construção do banco de

dados com a estruturação e sistematização dos rendimentos e despesas da Real Fazenda

do Brasil ao longo do século XVIII, feita com base no trabalho de Pinto (2014).



Imagem 01: Rendimentos fiscais de Cartagena, 1761-1818.

Fonte: PINTO (2014). 



Para a região de Cartagena, Nova Granada, o banco de dados apresentado na

Imagem 01, é dividido entre cargo e datas para o período entre 1761 e 1818, relativos

aos  rendimentos  das  províncias  de Nova Granada,  especificamente para a  região de

Cartagena,  e  os  fluxos  econômicos  com as  outras  cajas do  Vice-reino.  Com nessa

estrutura, o banco de dados15 proposto nesse trabalho, como apresentado a Imagem 02, é

composto  pelas  receitas  e  despesas  das  Provedorias  Reais  de  cada  região  da  Real

Fazenda do Brasil, as Capitanias de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. 

Para  a  Real  Fazenda  do  Brasil,  como  aponta  CARRARA  (2009),  há  a

diferenciação entre os direitos régios, os quintos, e os demais tributos arrecadados pela

Provedoria da Fazenda. Nesse sentido, a coleta e organização dos dados para o vanco de

dados  estão  sendo  feitas  com  base  em  uma  análise  estrutural  que  envolve  a

compreensão  da  contabilidade  da  Real  Fazenda  e  as  mudanças  que  ocorrem,

principalmente a partir de 1751, com as operações resultantes do câmbio da moeda entre

as intendências, como o Rio de Janeiro,  levando em conta a divisão entre os dados

contabilizados, anualmente, em contos de réis, oitavas e grãos de ouro, bem como os

valores totais para cada região, como mostra a Imagem 02.

15 CARRARA, Angelo Alves. Receitas e despesas da Real Fazenda no Brasil: século XVIII: Minas 
Gerais, Bahia, Pernambuco. Editora UFJF, 2009.



Imagem 01: Rendimentos da região de Minas Gerais (1700-1815), em contos de réis.

Fonte: Elaboração própria a partir de CARRARA (2009)



Imagem 02: Rendimentos da região de Minas Gerais (1700-1815), em oitavas e grãos de ouro. 

Fonte: Elaboração própria a partir de CARRARA (2009)



A partir da análise conjunta desses bancos de dados, a próxima etapa do trabalho

envolve o georeferenciamento dos fluxos fiscais, a fim de sistematizar e reagrupar os

fluxos  econômicos  internos  para  cada  uma das  regiões  estudadas.  Alguns  trabalhos

sobre as  Cajas de La Real Hacienda16 realizados por Hebert Klein e John J. TePaske

contemplam essa análise para as  cajas dos Vice-reinos da Nova Espanha, Perú, Alto

Perú, Chile, Rio da Prata e Equador, tem servido como  referência para uma análise que

consiga abranger  o Vice-reino da Nova Granada e,  ainda que de forma diferente,  a

estruturação dos  fluxos  econômicos entre  as  principais  regiões  da  Real  Fazenda no

Brasil no século XVIII.

O trabalho com o georeferenciamento tem como ponto de partida a identificação

dessa  organização  das  estruturas  administrativas,  localizando-as  espacialmente  e

mostrando  quais  cajas estavam  vinculadas.  Como  mostra  Bernal17,  no  modelo

tradicional, faziam parte da jurisdição do Vice-reino as cajas de Santafé e Cartagena,

consideradas as principais da região, Quito, Santa Marta, Riohacha, Mompox, Ocaña,

Honda,  Antioquia,  Panamá,  Portobelo,  Novita,  Citara,  Remedios,  Popayán,  Cartago,

Cuenca, Guayaquil, onde cada uma delas deveria enviar seus excedentes as  cajas de

Santafé  e  Cartagena,  correspondentes  aos  gastos  do  governo  central,  militares  e  as

remessas para a Espanha. 

16 Disponível em: http://realhacienda.colmex.mx/

17 PINTO BERNAL, José Joaquín et al. Entre Colonia y República. Fiscalidad en Ecuador, 
Colombia y Venezuela, 1780-1845. Tese de Doutorado. Universidad Nacional de Colombia.



Imagem 03: Modelo hierárquico das principais Cajas da jurisdição do Vice-reinado de

Nova Granada.

Fonte: Elaboração própria a partir de PINTO (2014), pág. 109.



Com o  objetivo  de  discutir  o  modelo  piramidal  presente  na  Imagem 03,  os

primeiros  resultados  da  análise  do  banco  de  dados  mostram a  existência  de  fluxos

fiscais para Cartagena, baseados nos modelos de  cargo e  data, levando em conta as

cajas vinculadas em um modelo de redes, identificado no mapa da Imagem 04.

Imagem 04: Mapa com a localização das cajas reais vinculadas à Cartagena. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Google Earth. 

Nesse sentido, a etapa inicial do trabalho com o banco de dados de Cartagena,

para  o  período  entre  1761  e  1818,  permitiu  uma  análise  introdutória  acerca  dos

movimentos  fiscais  totais  da  região  e  entre  as  cajas,  levando  em conta  a  estrutura

administrativa do Vice-reino e os vínculos entre as mesmas. 

Os dados apresentados nos Gráficos 01 e 02 permitem uma análise parcial dos

rendimentos gerais  dos  cargos,  correspondentes ao montante dos rendimentos  que a



caja  recebe,  e  as  datas,  correspondentes aos  que saem da mesma.  Assim,  os dados

mostram a evolução dos fluxos totais  dos rendimentos de Cartagena para o período

entre 1761 e 1817. 
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Gráfico 01: Fluxos fiscais dos cargos da região de Cartagena (1761-1817).

Fonte: Elaboração própria a partir de PINTO (2014). 
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Gráfico 02: Fluxos fiscais das datas da região de Cartagena (1761-1817).

Fonte: Elaboração própria a partir de PINTO (2014). 



Dos fluxos totais apresentados, é possível identificar dados parciais para os fluxos de

outras  cajas do  Vice-reino  da  Nova  Granada para  Cartagena.  Os  Gráficos  03  e  02

mostram  as  cajas vinculadas,  identificadas  no  mapa  da  Imagem  04,  através  dos

rendimentos dos  cargos e  datas, para Cartagena, e, assim, sua participação nos fluxos

econômicos totais da região. 
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Gráfico 03: Fluxos fiscais dos cargos das cajas para Cartagena (1761-1817)

Fonte: Elaboração própria a partir de PINTO (2014)
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Gráfico 04: Fluxos fiscais das datas das cajas para Cartagena (1761-1817)

Fonte: Elaboração própria a partir de PINTO (2014)



Os resultados parciais da análise do banco de dados para as provedorias da Real

Fazenda do Brasil, por sua vez, também permitem identificar, através da Imagem 05, as

provedorias e regiões vinculadas através dos fluxos fiscais e, especialmente, as relações

estabelecidas com a capital, o Rio de Janeiro. 

Imagem 05: Mapa com a localização das cajas reais vinculadas à Cartagena. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Google Earth.

As análises parciais dos dados correspondentes aos rendimentos de Vila Rica,

Minas Gerais,  mostram esses vínculos com as intendências da capitania e o Rio de

Janeiro através, principalmente, das remessas de ouro e da circulação monetária para as

receitas e despesas entre o período entre 1762 e 1810. 
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Gráfico 05: Fluxos fiscais das receitas da Provedoria de Vila Rica, Minas Gerais, em

oitavas de ouro.  

Fonte: Elaboração própria a partir de CARRARA (2009). 
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Gráfico 06: Fluxos fiscais das receitas da Provedoria de Vila Rica, Minas Gerais, em

oitavas de ouro.  

Fonte: Elaboração própria a partir de CARRARA (2009). 



Para as Provedorias das capitanias de Bahia e Pernambuco, os dados iniciais

mostram a existência de remessas de outras intendências para as regiões, apontando as

possíveis relações econômicas e fiscais mais estreitas entre elas. A Tabela 01 mostra

algumas das intendências que apresentam os fluxos mais significativos para a região,

em oitavas de ouro. 

Fluxos fiscais para as Capitanias da Bahia e Pernambuco 1769-1793

Provedorias Totais

Provedoria do Ceará 154320029

Provedoria da Paraíba 41817858341

Provedoria do Rio Grande do Norte (RN) 34973452

Tabela 01: Fluxos fiscais das Capitanias da Bahia e Pernambuco 1769-1793.

Fonte: Elaboração própria a partir de CARRARA (2009).

A  partir  dessas  análises  parciais,  o  trabalho  com  a  sistematização  e

georeferenciamento dos dados faz-se necessário a fim detalhar os fluxos já encontrados

e identificar a existência de outros, para a estrutura organizacional da história fiscal nos

espaços coloniais da América Espanhola e Portuguesa. Uma abordagem que permite a

aproximação e comparação dessas relações para as diferentes regiões. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS



Embora o estudo apresentado seja uma análise parcial do trabalho proposto, as

discussões  historiográficas,  assim  como  os  resultados  preliminares,  ressaltam  a

importância do tema da pesquisa para os debates acadêmicos sobre história econômica

colonial. A comparação dos estudos para a América Espanhola e América Portuguesa,

sem dúvida, chama atenção para a necessidade de se pensar as diferenças e similitudes

entre as duas regiões. 

Baseado em estudos semelhantes para diferentes regiões da América Espanhola,

o trabalho com os bancos de dados e a fase inicial do georefrencialmento para o Vice-

reino da Nova Granada e as provedorias da Real Fazenda do Brasil mostram como são

esses  debates  vem ganhando cada vez  mais  espaço na medida em que propõe uma

analise crítica dos modelos pré-concebidos e amplia a possibilidade de interpretações

sobre o tema. 

Assim, os resultados parciais corroboram as expectativas para a continuidade das

próximas etapas da pesquisa, apontando novos caminhos que possam contribuir para o

avanço dos  estudos e  discussões  e,  consequentemente,  a  construção de  uma análise

sólida que leve, sem dúvidas, a novas propostas de trabalho. 
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