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RESUMO 
 

 

Por muitos anos, a história que foi contada da Capitania de Goiás se resumia aos feitos heroicos 

dos bandeirantes, à riqueza do ouro e à decadência que arrasou toda aquela região com o fim 

do ciclo minerador. Nesta tese, ao abordarmos o processo de urbanização das Minas de Goyaz 

e das Minas do Tocantins na passagem do século XVIII para o XIX, detectamos que há muito a 

ser revelado a respeito do discurso da decadência. A diversidade era a tônica da Capitania de 

Goiás, expressa em sua paisagem, no seu povo e na forma como esses vastos sertões foram 

sendo apropriados. Sertões de mar a mar, que recebiam gente de todas as partes, atravessando 

o coração da colônia ou fincando novas raízes. A trama da filigrana, ao mesmo tempo fina, forte, 

delicada e rebuscada, é uma imagem possível desse emaranhado de vida que animava a 

capitania e sugere que nem tudo é o que parece ser. O gado coexistindo com as atividades 

mineradoras e comerciais, a mulher tomando frente pelas estradas dos ermos gerais e uma rede 

de julgados ditando o tom da urbanidade dos arraiais – essa é a Capitania de Goiás que se 

revelou para além da decadência.  

Palavras-chave: Urbanização. Decadência. Paisagem. Julgados. Décima Urbana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

For many years the official history of the Captaincy of Goiás was summed up by the heroic deeds 

of the bandeirantes, the gold wealth and the long process of decay that devastated the whole 

region after the mining cycle. In this thesis, as the process of urbanization of Goyaz and Tocantins 

mines in the 18th and 19th centuries is examined in detail, it becomes clear that there is more 

to be said about the discourse of decay. It seems that Captaincy of Goias was then much more 

diversified in its landscape, its people and in the way these vast backlands were appropriated. 

Sea-to-sea backlands, receiving people from all sides, who were just crossing the heart of the 

colony or in search of the golden dream of mining. The filigree technique, at the same time fine, 

strong, delicate and elaborate, could be a possible image for the lifestyle that animated the 

Captaincy and suggests that not everything is what it seems to be. Livestock, mining, commerce, 

the strong presence of women leading various activities and a network of judicial districts set 

the tone for growing urbanity in the hinterland – the Captaincy of Goias revealing itself beyond 

decadence. 

Keywords: Urbanization. Decadence. Landscape. Judicial districts. Décima Urbana. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

ouro, por muitos anos, pautou a história da Capitania de Goiás. Não por acaso, a partir do 

momento em que se iniciou a sua extração, grandes levas de aventureiros ocuparam o 

território do que viria a ser a Capitania de Goiás1. Entretanto é sabido que este extenso 

território já havia sido palmilhado por sertanistas, religiosos e sesmeiros – sem falar nas inúmeras 

etnias indígenas que lá habitavam. Analisando a produção bibliográfica tradicional, verificamos que o 

ouro é uma tônica ao se tratar da Capitania de Goiás, uma vez que foi o responsável por catalisar o 

processo de ocupação do território. Com a queda da produtividade, a historiografia tradicional fala de 

“decadência” e “aniquilamento” da economia, ao passo que outros pesquisadores contemporâneos 

simplesmente não a reconhecem e acreditam que a decadência não passou de um discurso forjado 

para justificar a pobreza de Goiás no século XIX, uma vez que a capitania não teria vivido o fausto do 

ciclo do ouro. 

Levando-se em consideração apenas o “ciclo” do ouro na Capitania de Goiás, verificamos que em 

meados do século XVIII a extração do metal chegou ao seu auge, com a arrecadação atingindo pouco 

                                                 
1 Vinculada à Capitania de São Paulo até 1748, limitava-se ao norte com o Grão Pará e Maranhão, a oeste com a 
Capitania de Mato Grosso, a sul com São Paulo e a leste com as capitanias de Minas Gerais e Pernambuco. 
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mais de meia tonelada de ouro2 em 1753, sucedida por uma queda constante, até que em 1820 a 

arrecadação do quinto não teria passado de uma arroba de ouro, equivalente a menos de 15 quilos. 

Considerando que o quinto correspondia a 20% da produção3, por esses números é possível imaginar 

o volume de ouro extraído na capitania.  

Tabela 1. Quadro da arrecadação do quinto do ouro  
Fonte: Palacín (1972, p. 138, 139) 

Ano 1754 1779 1790 1800 1812 1820 
arroba de ouro 40 menos de 15 mais de 8 aprox. 6 2,5 menos de 1 

Analisando o quadro acima, verificamos que existiu um ápice e logo após o declínio da produtividade 

do ouro. O “ciclo” durou aproximadamente um século e não houve acúmulo de capital na capitania - 

por essa razão não vemos o luxo do que teria sido o fausto do ouro exteriorizado nas edificações e em 

outros elementos da cultura material na Capitania de Goiás, salvo raríssimas exceções. O ouro extraído 

ia embora pelas estradas nas mãos da Coroa, de negociantes e de contrabandistas. Desde 1757 

remessas anuais enviavam o metal para a Capitania de Mato Grosso, que aplicava os recursos para 

proteger as fronteiras da colônia com a América Espanhola. A pouca quantidade de ouro que ficou na 

Capitania de Goiás servia como moeda de troca em forma de ouro em pó misturado com impurezas, 

ou ornamentava altares das igrejas e capelas de Vila Boa e dos arraiais mais prósperos. O brilho do 

ouro também enfeitava colos e pulsos de alguns privilegiados, mas o certo é que houve uma evasão 

generalizada do metal para fora da capitania. 

A historiografia tradicional tende a enxergar a Capitania de Goiás normalmente como um todo, 

homogêneo, ignorando os diversos matizes do seu desenvolvimento econômico. Diante disso, Bertran 

(apud CHAUL, 2010, p. 33) alerta para o risco de se generalizar: “alguém, ao tentar reconstituir o 

passado, acaba por transformá-lo em generalizações, em coisas que existiram e às vezes, em coisas 

que sequer existiram”. Por muitos anos o debate sobre a economia esteve atrelado apenas à produção 

do ouro, não dando a devida atenção às outras atividades, como o comércio e a criação de gado, além 

da agricultura que cumpria o papel de atividade complementar. Diante disso, para problematizar a 

questão, precisamos ter em mente que outros processos econômicos se deram de forma distinta nas 

diferentes regiões do extenso território da Capitania de Goiás. Por outro lado, não podemos condensar 

a história levando-se em consideração apenas os processos econômicos. É preciso considerar que as 

                                                 
2 Equivalente a 169.008 oitavas, ou seja, cerca de 615 quilos de ouro segundo os cálculos de Fernando Lobo 
Lemes (2015, p.169). Considerando uma oitava como sendo 3,6 gramas, teríamos 608,429 quilos. Para o cálculo 
da arroba, vamos considerar 15 quilos (arredondado de 14,74560 quilos, a medida exata). Nos baseamos nos 
pesos e medidas levantados por Simonsen (apud SALLES, 1992, p. 301, 302). 
3 Excluindo o ouro contrabandeado e sonegado. 
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sociedades se constituem de outras camadas que animam a vida social, interligadas à cultura e à 

política. 

Diante do exposto, na tese passamos a questionar essas convicções recorrentes a respeito da Capitania 

de Goiás, tendo em vista a dimensão do território e as variações que o envolvem. Trabalhamos com 

os reflexos da decadência – ou mesmo com a ausência dela – rebatidos nos núcleos urbanos e na 

cultura material4. O recorte cronológico deste estudo abarca desde os momentos iniciais da ocupação 

da capitania pela empresa colonial na década de 1720 até idos de 1830, momento em que uma nova 

leva de povoadores vindos das províncias de São Paulo e Minas Gerais lá se instalaram, dedicados à 

produção agropecuária. A análise se dá em um jogo de escalas visando contemplar uma noção 

aproximada do todo em contraponto a aspectos locais, trabalhando na escala do intraurbano. Para 

este propósito, elencamos quatro casos, cada um deles com características próprias, numa tentativa 

de chegar o mais próximo possível do mosaico em que se constituía a Capitania de Goiás. Os núcleos 

urbanos escolhidos foram Vila Boa5, a capital da capitania e única vila na virada do século XVIII – XIX; 

Meia Ponte6, importante entreposto comercial, favorecido por sua localização no entroncamento de 

estradas que vinham de todas as regiões da colônia; Pilar, o arraial mais próspero do ciclo do ouro na 

capitania, e Natividade, arraial das Minas do Tocantins que, além do ouro, era produtor de gado para 

exportação. Como ponto em comum, todos estes núcleos se originaram com a mineração do ouro. A 

partir daí, conseguimos mensurar o peso da decadência ocorrida com a crise da mineração em 

situações distintas, levando-se em consideração também as outras variáveis econômicas, para além 

da produção do ouro. As filigranas dessa imbricada trama, ao mesmo tempo delicada e complexa, 

revelam aspectos culturais e políticos, deixando entrever como se deu o processo de urbanização e a 

conformação da paisagem cultural desses ermos gerais, os “sertões de mar a mar”. 

Breve análise da produção historiográfica  

Por muitos anos a história de Goiás teve como ponto de partida a chegada dos heroicos e 

desbravadores “bandeirantes” no século XVIII, responsáveis por implementar a mineração no sertão 

indômito a oeste da colônia, povoado por índios “selvagens”. Após o apogeu, marcado por um 

momento de muito fausto e riqueza, a região mergulhou num processo de profunda decadência em 

função da escassez do ouro ao longo do século XIX. Essa narrativa foi sendo difundida repetidamente 

e acabou por adquirir estatuto historiográfico.  

                                                 
4 A escolha da análise do intraurbano se deu em função de nossa formação como arquiteta-urbanista.  
5 Atual cidade de Goiás, que perdeu o status de capital do Estado de Goiás para Goiânia na década de 1930. 
6 Atual cidade de Pirenópolis.  
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Stella Bresciani (2004), ao questionar as identidades nacionais formuladas no século XX, percebe que 

a discussão cai sempre em lugares comuns, assim como a narrativa citada acima. No fim das contas, 

esse lugar comum pode dizer a mesma coisa de formas distintas, e se não estivermos atentos, caímos 

na armadilha da falácia sem nos darmos conta. No caso da Capitania de Goiás o binômio apogeu versus 

decadência sempre vem à tona. Diante dos fatos, não poderíamos deixar a questão passar ao largo. 

Como bem descreveu Chaul (2001, p. 10) acerca da produção historiográfica de então,  

Tudo começou e acabou com o ouro na nossa pobre Colônia. O ouro escondeu, 
diante de seu brilho fácil, o nosso passado, a mão-de-obra escrava ocultou o índio, a 
economia determinou o nascimento da História sem povo e demarcou a infância de 
Goiás sob as rugas da ´decadência´. (...) Que Goiás o ouro nos legou, além da 
‘decadência’? 

Inspirando a produção historiográfica tradicional, os “viajantes” europeus retrataram esse período de 

“penúria”, identificado pelo “ócio” dos habitantes locais, “falta de braços escravos” e “pobreza” 

generalizada7. Aqui, a decadência não era vista apenas pelo viés econômico, mas também moral. 

Muitas vezes o cenário que pontua as narrativas era desolador, marcado pelo “isolamento” da 

Capitania, caracterizado pelo mau estado de conservação das vias de comunicação e pela distância 

que a separava dos portos e dos grandes centros. Entremeado a esse discurso derrotista em relação à 

economia e à sociedade Oitocentista, a paisagem se apresentava diversa, ora seca, ora com o verde 

exuberante típico das estações chuvosas, com economias mais ou menos efervescentes ao sabor dos 

lugares e das circunstâncias. 

Ampliando a visão para além dos limites da Capitania de Goiás, a “indolência” e a “preguiça” não eram 

atribuídos apenas aos moradores daquelas paragens. Laura de Mello e Souza (2004), ao tratar dos 

desclassificados do ouro da Capitania de Minas Gerais, detectou que essas características eram 

                                                 
7 Cada viajante com sua forma de se expressar, alguns mais diretos e outros tendo abordado a decadência de 
forma mais sutil. Os “viajantes” que percorreram o território na primeira metade do século XIX desvelaram 
aspectos físicos dos núcleos urbanos em meio a questões referentes à economia a partir da crise da mineração 
e ao modo de vida da população. Estiveram na Capitania/Província de Goiás os bávaros Johann Baptist von Spix 
e Carl Friedrich Philipp von Martius, que deram uma breve passada pelo leste da capitania em 1818 (SPIX, 
MARTIUS, 1981); o naturalista francês Saint-Hilaire em 1819 (SAINT-HILAIRE, 1975); o botânico boêmio Johann 
Emmanuel Pohl, que permaneceu na capitania de dezembro de 1818 a junho de 1820 (POHL, 1776); o ilustrador 
e botânico inglês William John Burchell, que transitou pela província de agosto de 1827 a abril de 1829 (FERREZ, 
1981); o médico e naturalista escocês George Gardner, que virou o ano de 1839 a 1840 na província (GARDNER, 
1975) e por fim o naturalista Conde de Castelnau, que passou quase todo o ano de 1844 (CASTELNAU, 2000) 
naquela região. Embora os portugueses - o governador de armas de Goiás em 1823 Raymundo José da Cunha 
Mattos (MATTOS, 1979) e o sargento mor Luiz D´Alincourt (1975) - não compusessem o nicho dos viajantes do 
Oitocentos, suas obras em muitos pontos se assemelham às narrativas dos mesmos. Cunha Mattos escreveu a 
“Chorographia Historica da Província de Goyaz” em 1824 (publicada apenas no 2º Trimestre de 1874 na Revista 
do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico do Brasil) e o “Itinerário do Rio de Janeiro ao Pará e Maranhão 
pelas Províncias de Minas Gerais e Goiás”, D´Alincourt (1975) por sua vez foi autor da “Memória sobre a viagem 
do Porto de Santos à Cidade de Cuiabá”, quando relatou sua passagem pela Capitania de Goiás em 1818. 
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empregadas à gente livre pobre de todo o Brasil, marcadamente identificada nos discursos oficiais. 

Segundo a historiadora (SOUZA, 2004, p. 300), a camada dominante se opunha frontalmente a esse 

estrato da população, tido “(...) como uma outra humanidade, inviável pela sua indolência, pela sua 

ignorância, pelos seus vícios, pela mestiçagem ou pela cor negra de sua pele”.  

Podemos verificar isso também na Capitania de Goiás, em documento no qual a classe dominante 

(composta pelos “homens bons” da Câmara de Vila Boa e demais membros da administração 

ultramarina) se posiciona em face de uma “representação dos homens pardos da Capitania de Goiáz” 

requerendo junto ao príncipe regente D. João, em 18038, para que fossem habilitados a “todos para 

qualquer Emprego da sociedade Civil”, deixando claro que eles eram “os vassallos mais úteis ao Estado 

nesta Colônia, e que muito mais serião se nella houvesse observancia nas Leys de Vossa Alteza”. 

Classificados pelos viajantes como “ociosos” ou “preguiçosos”, esses homens buscavam o 

reconhecimento social, enquanto ansiavam pela oportunidade de se mostrarem úteis, como 

anteriormente, quando defenderam a colônia frente às “Naçoens Cayapó, e Chavante” e tantas outras 

junto às “Bandeiras”, implementando o caminho fluvial e comercial com o Grão-Pará ou quando 

defenderam as fronteiras do Mato Grosso, dentre outras missões importantes que assinalam sua 

completa fidelidade à Coroa. Entretanto, por mais que tivessem “capacidade, e inteligência” para 

exercer “qualquer Emprego”, “pela única razão de seu defeito da Cor” as solicitações eram negadas. 

O Conselho Ultramarino alegava que os homens pardos careciam de “boas qualidades” e eram 

considerados “ardilozos”, podendo, dessa forma, transcender “os limites da prudencia sem a qual não 

pode haver governo feliz”.  

No alvorecer do Oitocentos a mão-de-obra escrava foi sendo progressivamente substituída pelo 

trabalho desses homens livres, pobres. Os desclassificados sociais compunham um grupo social que 

crescia mais e mais a cada dia, grupo esse que não abarcava os indígenas ou os escravos e muito menos 

os senhores (SOUZA, 2004). 

Retomando os relatos dos viajantes europeus no início do século XIX, era de se esperar que um 

botânico francês nascido no século das luzes achasse um completo marasmo uma sociedade no sertão, 

cuja dinâmica muito provavelmente era diferente da dele. O ritmo da sociedade debruçada na criação 

do gado seguia nos conformes, caracterizada por um tempo lento, o tempo da lida do rebanho, o 

tempo da gestação, da criação, da engorda e do abate do gado. Da mesma forma seguia a agricultura, 

trabalhando com o seu ritmo particular, com o tempo do preparo do solo, da plantação e a pausa para 

                                                 
8 CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. João, sobre a representação dos Homens Pardos 
da Capitania de Goiás, solicitando a admissão a serviço das Câmaras da capitania, em qualquer emprego público, 
por possuírem as habilitações necessárias, não obstante a sua cor. AHU_ALC_CU_008, Cx. 47, D. 2700. 
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aguardar a colheita, respeitando o ciclo da natureza, que era bem diferente da velocidade das fábricas 

da Revolução Industrial do Velho Mundo. A vida das pessoas dos Sertões dos Goyazes ao longo do 

Oitocentos era pautada por outro compasso, ditado pela natureza9, não por máquinas.  

Mesmo com suas referências (que não se aplicavam à realidade da colônia), preconceitos e 

julgamentos de valor, a forma com que os naturalistas relataram suas experiências se alinha aos nossos 

objetivos, uma vez que leram e absorveram a paisagem como um sistema, com uma ampla visão de 

conjunto onde são tratadas as relações das pessoas com a natureza, a sua dinâmica cotidiana e seu 

ritmo de trabalho, revelando como se teciam as sociabilidades no século XIX. Com os filtros 

devidamente acionados em relação aos julgamentos de valor verbalizados pelos europeus que 

perambulavam pelos sertões, conseguimos minimamente reconstruir a materialidade ao longo desses 

percursos, tão ricos em encontros e trocas (BURKE, 2003). O status documental dessas narrativas é 

inegável, razão pela qual as estamos utilizando como referência para trabalhar a paisagem cultural – 

em seu meio urbano e ao longo dos caminhos – e o modo de vida daqueles que lá viviam, tendo 

apresentado relevantes aspectos sociais, políticos e econômicos.  

Não só na narrativa dos viandantes esteve presente o fantasma da “decadência”. Este discurso 

também apareceu nos relatos oficiais, seja na voz dos governadores da capitania10 ou nas Memórias 

elaboradas no início do século XIX11 em que era atestado o cenário crítico pelo qual passava a capitania 

com a queda da extração do ouro. Até mesmo durante o que seria o auge da mineração, o primeiro 

                                                 
9 Não por acaso, as festas religiosas eram normalmente conjugadas com a época da colheita, ocasião em que as 
pessoas comemoravam junto à devoção ao santo o sucesso do plantio. Em Pirenópolis (antiga Meia Ponte) até 
hoje os festejos de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito são celebrados em conjunto com a Festa do Espírito 
Santo, entre maio e junho. Os festejos, que seguem por dias, são comemorados tanto na cidade como na roça, 
numa simbiose que vem de tempos passados. Sobre a Festa do Divino de Pirenópolis, conferir MOURA (2009). 
10 E posteriormente da província, conforme atesta Chaul (2010), que sinalizou os discursos dos presidentes da 
província no século XIX, em que o tom de decadência era uma constante. 
11 Memória em que se mostram algumas providências tendentes ao melhoramento a agricultura e comércio da 
Capitania de Goiás, de Francisco José Rodrigues Barata, elaborado em 1806 e Memoria Economica Politica sobre 
o Comercio activo da Capitania de Goyaz, relatório feito pelo Ouvidor Theotonio Segurado em 1806. Ambos 
foram publicados no livro Memórias Goianas 1, organizado por José Mendonça Teles (1982). Nessas duas 
memórias, a solução encontrada para superar a crise seria o desenvolvimento da atividade agrícola e o comércio 
do excedente da produção com o Pará, por meio da navegação dos rios Tocantins e Araguaia. Apresentando um 
enfoque diferente em que foram elencados aspectos históricos e geográficos da capitania, destacamos as duas 
obras do padre Luiz Antônio da Silva e Souza, organizadas por Teles (1998) em uma única publicação. Nesse livro 
estão a Memória sobre o Descobrimento, Governo, População, e cousas mais notáveis da Capitania de Goiás, 
escrita em 1812 e originalmente publicada no Patriota do Rio de Janeiro em 1814, posteriormente republicada 
em 1849 na Revista Trimestral de História e Geografia ou Jornal do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O 
outro título do padre Silva e Souza é a Memória Estatística da Província de Goyaz dividida pelos Julgados das 
suas duas Comarcas, e na forma do Elecho enviado pela Secretaria do Império: escripta por determinação do 
Excel. Conselho Administrativo da Província, e conforme as informações, que se receberão dos differentes 
Julgados, publicada pela primeira vez em 1832 pela Tipografia Nacional, no Rio de Janeiro. 
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governador da nova Capitania de Goiás12, D. Marcos de Noronha (futuro Conde dos Arcos), apresentou 

ao Rei em 1749 um discurso fatalista, acenando para a iminente queda da produção do ouro em 

virtude da baixa produtividade da mão-de-obra escrava, da diminuição de novos descobertos e do 

endividamento dos mineradores com os negociantes e o fisco (PALACÍN, 1972, p. 137, 138). Ainda em 

meados do século XVIII, cartas enviadas ao Rei por autoridades locais acenavam para a decadência das 

Minas dos Goyazes13, cujas justificativas giravam em torno da alta carga tributária e, principalmente, 

do desejo de explorar os diamantes nos rios Claro e Pilões14. Pelo teor do discurso e pela insistência 

em relação à extração dos diamantes, vemos mais um tom de insatisfação da população em relação 

aos impostos e uma forte pressão para a liberação da exploração dos rios diamantíferos que realmente 

um alarme em relação à queda da produtividade do ouro da capitania. Na concepção de Lemes (2015, 

p. 175),  

(...) os usos políticos da imagem da decadência, embora a serviço de algum interesse 
específico, aparecem, quase sempre, como reflexos de uma conjuntura econômica 
e social particular. Nalguns casos, a idéia de ruína, queda ou diminuição está 
associada a um sintoma de desconforto: seja a insistência da Coroa na proibição da 
mineração nos rios Claro e Pilões; seja a situação sofrível dos mineiros por conta das 
cobranças dos direitos reais; os direitos e benesses excessivas dos párocos, em 
momentos de falta de novos descobertos de ouro; ou, ainda, os altos valores pagos 
aos arrematadores dos contratos das Entradas, dificultando a vida dos comerciantes 
e pressionando, para cima, o preço das mercadorias. 

Cabe aqui refletir acerca do significado da palavra decadência, já empregada nos manuscritos do 

século XVIII. Curiosamente, não localizamos a palavra no dicionário etimológico de Rafael Bluteau15 

publicado em 1728. Contudo, decadência foi encontrada em outra fonte do fim do século XVIII, no 

dicionário de autoria de Antonio de Moraes Silva, cujo significado era “descaimento de força, vigor, 

poder”16. No século seguinte (1832), o significado de decadência era “ruína; que vai começando”, 

                                                 
12 Até 1744, as minas goianas estavam vinculadas à Capitania de São Paulo. O primeiro Governador, D. Marcos 
de Noronha, chegou a Vila Boa apenas em 1749 para governar a capitania. 
13 Consultar CARTA dos oficiais da Câmara de Vila Boa de Goiás ao rei [D. João V], sobre a decadência das minas 
de ouro na região de Vila Boa e solicitando providências para que os mineiros possam explorar o descoberto dos 
Pilões devido à utilidade da extração dos seus diamantes. Fonte: AHU_ACL_CU_008, Cx. 3, D. 239 – Goiás; CARTA 
do ouvidor-geral das Minas de Goiás, Manuel Antunes da Fonseca, ao rei [D. João V], sobre o estado de 
decadência das minas de ouro devido à diminuição das faisqueiras e haveres; a situação sofrível dos mineiros 
por conta das cobranças das capitações; os direitos paroquiais e as excessivas benesses exigidas pelos párocos 
das Minas de Goiás. Fonte: AHU_ACL_CU_008, CX. 3, D. 245 – Goiás. CARTA do [governador e capitão-general 
de Goiás], João Manoel de Melo, ao rei [D. José], sobre os índios da capitania de Goiás [Acroás, Xacriabás e 
Caiapó]; a causa da sublevação da aldeia do Duro; a necessidade de se franquear a região dos rios Claro e Pilões 
à mineração devido à decadência das minas antigas, e acerca de se levantar uma forca em Vila Boa para a boa 
administração da justiça. Fonte: AHU_ACL_CU_008, Cx. 17, D. 983 – Goiás. 
14 A proibição da exploração dos diamantes era apenas um dentre os vários embargos promovidos pela Coroa 
portuguesa na Capitania de Goiás, conforme veremos na Parte I desta Tese. 
15 VOCABULARIO PORTUGUEZ & LATINO, aulico, anatomico, architectonico... Disponível em 
<http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/dicionario/edicao/1>. Acesso em 04.jan.2018. 
16 Diccionario da lingua portuguesa – Vol. I, de 1789. Disponível em  
<http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/dicionario/2/decadência>. Acesso em 04.jan.2018. 
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conforme verificamos no volume único do Diccionario da Lingua Brasileira de autoria de Luiz Maria da 

Silva Pinto17. Palavra de quem viveu a famigerada decadência, uma vez que seu autor era natural da 

Provincia de Goyaz. Brincadeiras à parte, se antes a palavra estava atrelada à ação de algo que está 

caindo, relatando um processo, atualmente decadência está associada a decadente, ou seja, ao 

aspecto final de algo que já perdeu o vigor que possuía outrora. Com os anos, o termo foi sendo 

aplicado indistintamente, sem ser problematizado, gerando um discurso padrão. 

Regressando às fontes primárias do século XVIII, verificamos no segundo Diário do Governador José de 

Almeida de Vasconcellos Soveral e Carvalho (o futuro Barão de Mossâmedes)18 que algumas minas se 

apresentavam com baixa produtividade em 1773, caso de Traíras19 e São Félix20. Nesses dois arraiais 

situados no centro-norte da Capitania de Goiás, o governador atesta que as minas estavam 

“decadentes” (COELHO, PINHEIRO, 2006, p. 95, 101). Importante frisar que a classificação diz respeito 

às minas, não aos arraiais.  

Tirando um pouco o foco do ouro, outro registro digno de nota dessa fonte é o relato da existência de 

propriedades rurais nas proximidades desses dois núcleos urbanos, cuja fazenda próxima a Traíras, 

segundo o governador, era fornecedora de “produtos maravilhozos” (COELHO, PINHEIRO, 2006, p. 91). 

Ratificando essa informação, na Carta ou Plano Geographico da Capitania de Goyas21 feita por Thomaz 

de Souza em 1778 verificamos no mapa a inscrição “varias fazendas de gado” no Julgado de Traíras. 

Para além das fazendas e engenhos, o futuro Barão de Mossâmedes destaca o arraial de Meia Ponte 

como sendo um dos “mais opulentos” e de “bom comercio” (COELHO, PINHEIRO, 2006, p. 141).  

                                                 
17 Disponível em <http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/dicionario/3/decadência>. Acesso em 04.jan.2018. 
18 A publicação organizada por Gustavo Neiva Coelho e Antônio César Caldas Pinheiro intitulada “Diário de 
Viagem do Barão de Mossâmedes – 1771-1773” é composta por dois diários de José de Almeida de Vasconcellos 
Soveral e Carvalho: Colleccão de notissias da Capitania de Goyaz (vindas a mãos de particulares; assim por 
Diarios, e Cartas, como por cópias de Papeis de officios) e de duzida por sua serie, que tem principio em Mayo de 
1772, redigido quando o futuro governador da Capitania de Goiás estava a caminho para tomar posse como 
governador e capitão general da capitania e a 2º da Marcha, Inspecçoens, e Providencias, que o Excelentíssimo 
General effectuara na vizita geral de toda a Capitánia de Goýaz pelo mesmo autor, escrito um ano depois. 
Segundo os organizadores, uma versão do material encontra-se no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro e a outra 
está em Portugal, no Arquivo da Biblioteca da Universidade de Coimbra. Em nossa pesquisa encontramos uma 
nova versão, juntamente com um terceiro Diário (sobre a viagem do governador ao distrito diamantífero e limites 
com Mato Grosso), Relatos sobre a expedição do Rio Tocantins em 1773, entre outros documentos não menos 
importantes, todos encadernados em um volume único. Esta brochura encontra-se em bom estado na Coleção 
de Obras Raras e Especiais da Biblioteca Mario de Andrade, em São Paulo. 
19 Arraial “dos mais opulentos da Capittania” (COELHO, PINHEIRO, 2006, p. 95), atualmente conhecida por 
Tupiraçaba, pequeno distrito de Niquelândia (antigo arraial de São José do Tocantins). 
20 Arraial onde estava situada a Casa de Fundição do norte, atualmente submersa pela represa de Serra da Mesa. 
21 Mais conhecido como “Mapa dos Julgados”, por sinalizar o distrito dos 13 julgados da Capitania de Goiás em 
1778. Fonte: Arquivo Histórico do Exército – Rio de Janeiro - Código 2063, Localização 10.01.2063. 



I n t r o d u ç ã o  | 37 

 

 

Embora os manuscritos e a cartografia de época revelem que a economia na capitania era 

movimentada por outras atividades, a historiografia tradicional as classifica como “categoria de 

segunda ordem”. Na visão de Caio Prado Júnior (2004, p. 124), “trata-se de atividades subsidiárias 

destinadas a amparar e tornar possível a realização das primeiras”. Esta abordagem acaba por 

embaçar, ou em casos mais graves, excluir outras possibilidades de compreensão das diferentes 

formas de desenvolvimento econômico e cultural na capitania no século XVIII e na passagem para o 

Oitocentos.  

Com a coexistência da mineração, do comércio e da agropecuária com pesos diferentes no norte e no 

sul do território, o impacto da crise em função do declínio da extração do ouro não foi sentido da 

mesma forma em toda a capitania, a ponto de rotulá-la como decadente. Eis a hipótese central da 

presente tese. As fontes primárias22 têm nos mostrado que a crise não atingiu de forma homogênea 

toda a Capitania de Goiás, uma vez que a sua ocupação se deu de forma distinta, por fluxos variados 

nesse vasto território.  

Trazendo a análise para uma escala mais alargada, para Caio Prado Junior (2004, p. 127) a economia 

da colônia passava por uma “evolução cíclica”, constituída por fases prósperas “estritamente 

localizadas” (leia-se “ciclo” do açúcar na Bahia e em Pernambuco; do ouro nos centros mineradores, 

do café em São Paulo e da borracha na Amazônia), seguidas por seu “aniquilamento total”, o que 

atingiria toda a colônia. Em sua análise, a fase de ascensão normalmente não ultrapassava meio século, 

e logo era seguida pela decadência dos ciclos econômicos até que um novo ciclo se iniciava, nessa 

oscilação sem fim. Com uma visão mais arejada, José Jobson de Andrade Arruda (1997, p. 100) percebe 

que o intervalo entre 1780 e 1830 correspondeu ao que chamou de “elo perdido da história econômica 

e social brasileira” justamente por conta desse tipo de análise, que desconsidera as outras atividades 

econômicas, marcadas naquela época pela diversidade da produção agrícola e da produção de 

subsistência. A economia nesse momento entre “a história vitoriosa do ouro e do café”, a seu ver, 

apresentava um crescimento econômico: lento e gradual.  

Sem medo de cair no lugar comum, vamos fazer uma breve reflexão a respeito do suposto apogeu do 

ciclo do ouro. Laura de Mello e Souza (2004, p. 44) revela que o fausto do ouro na Capitania de Minas 

Gerais, na prática, esteve mais presente nas manifestações de cunho religioso23 que no bolso da 

população. Poucos foram aqueles que acumularam riquezas. De acordo com Souza (2004, p. 44, 45),  

                                                 
22 Nesta Tese nos baseamos sobretudo na documentação da Décima Urbana, centrando fogo na análise do 
intraurbano, conforme trataremos adiante e nos aprofundaremos na Parte II. 
23 Como no Triunfo Eucarístico que correspondeu à transladação do Santíssimo da Igreja do Rosário para a Matriz 
em 1733 ou na festa do Áureo Trono Episcopal em 1745, que celebrava a criação do Bispado de Mariana (SOUZA, 
2004).  
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(...) apesar da imagem de uma sociedade rica, eufórica e democrática que chegou 
até nós pelas festas barrocas, tudo indica que as coisas se passaram diferentemente. 
Por certo, existiram nababos, e a historiografia tradicional fixou a imagem (...) do 
contratador dr. João Fernandes de Oliveira mandando construir um lago com navio 
e tudo para Chica da Silva, que não conhecia o mar. Mas, em proporção aos que se 
viam privados dela, a riqueza era distribuída por um número limitado de pessoas. A 
sociedade era pobre, e creio poder dizer que as festas eufóricas do século XVIII 
tenham sido grandemente responsáveis por uma manipulação “autoritária” da 
estrutura social na medida em que uma das visões possíveis da sociedade foi imposta 
como a visão da sociedade, a que mais acertadamente refletia a estrutura social – 
no caso, a visão de riqueza e de opulência. 

Tomando como base as evidências materiais de Minas Gerais com suas fabulosas igrejas, tidas como 

testemunho da grandeza da empresa mineradora e colocadas à prova por Sousa (2004), o que dizer da 

Capitania de Goiás, cuja duração da mineração foi inferior, assim como a sua produtividade? Conforme 

vemos no quadro abaixo, a estimativa da produção aurífera na Capitania de Minas Gerais foi cerca de 

quatro vezes maior que a da Capitania de Goiás. 

Tabela 2. Quadro comparativo de estimativa da arrecadação do quinto do ouro24 (valores em arrobas) 
Fonte: Eschwege (1979, p. 203. VL.1) 

Províncias Quintos Recolhidos  Quantidade Produzida 
Minas Gerais (1700 – 1820) 7137 35687 
Goiás (aprox. 1720 – 182025) 1842 9212 
São Paulo26 (aprox. 1600 – 1820) 930 4650 
Mato Grosso (aprox. 1721 – 1820) 691 3187 
TOTAL 10600 52736 

Como tratamos anteriormente, parte considerável do ouro não ficou na capitania, foi embora no 

lombo dos burros, como pagamento de impostos, na mão de arrematadores, negociantes ou de 

contrabandistas. Fazemos nossos os questionamentos de Lena Castello Branco Freitas (2004, p. 165, 

166), quando a historiadora indaga a respeito da riqueza oriunda da extração do ouro na capitania: 

De toda essa riqueza, o que terá permanecido em Goiás? De que maneira os 
moradores da Capitania e, em especial, de Vila Boa, a maior contribuinte na listagem 
dos quintos arrecadados, ter-se-ão beneficiado do ouro que a natureza colocara ao 
seu alcance? Que testemunhos materiais acaso indicam riqueza, fausto ou produção 
artística, possibilitados pela acumulação de fortunas (...)?  
(...) 
Claro está que indivíduos houve que enriqueceram com o ouro de Goiás: 
mineradores, atravessadores, negociantes, pessoas de tino comercial e senso de 

                                                 
24 Como a Capitação na Capitania de Goiás foi aplicada entre 1736 e 1751 e o Quinto voltou à prática apenas em 
1751, os valores da tabela são apenas estimados.  
25 O quadro apresenta como fechamento o ano de 1730, que interpretamos ser um erro de datilografia, uma vez 
que não seria possível tamanha produtividade em apenas 10 anos na Capitania de Goiás. Reforçando essa 
hipótese, observamos que a análise das outras capitanias foi finalizada com o ano de 1820, baliza que 
acreditamos também ter sido usada no caso de Goiás. 
26 Referente às Minas de ouro da Repartição do Sul, incorporando os atuais Estados de São Paulo, Paraná e Santa 
Catarina. Conferir Reis, 2013. 
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oportunidade mais aguçados. Outros, no exercício de cargos públicos, tiveram 
despertada a cobiça, até porque o sistema vigente de arrematação dos ofícios 
fomentava a ganância e a venalidade. Governadores e altos funcionários foram 
acusados de enriquecimento ilícito, mas, se aumentaram seus cabedais, não 
deixaram em Vila Boa marcas de opulência.  

Para a grande parcela da população, sobraram dívidas. Situação não muito diferente da apontada por 

Souza (2004, p. 55) a respeito do caso da Capitania de Minas Gerais, “a Coroa enriquecia, mas o mineiro 

ficava pobre”. A cultura material revela que a simplicidade imperava na maior parte da Capitania de 

Goiás, seja por meio das edificações como por seu mobiliário. Temos que levar esse aspecto em 

consideração, para além dos conjuntos documentais, conforme salientou Silva (2013, p. 16), “(...) a 

própria cidade em sua materialidade é um documento importante e pouco utilizado: sua organização 

espacial, suas edificações, recurso raramente invocados para compreender sua história.”  

Sabemos que o pico da extração de ouro se deu em meados do século XVIII, no entanto nem todos os 

arraiais produziram na mesma quantidade. Alguns, a essa altura, já tinham sido abandonados. Outros, 

como Pilar ou Traíras... estes sim, sentiram o impacto da escassez do ouro fácil. Belos (e poucos) 

remanescentes coloniais em Pilar sobreviveram como evidências materiais para contar a história dessa 

riqueza fugaz. Por outro lado, outros arraiais que desde o início conseguiram manter um certo 

equilíbrio em relação à extração de ouro e à manutenção de outras atividades econômicas de 

exportação, como a criação de gado, permaneceram estáveis durante a famigerada decadência. 

Reforçando o que abordamos anteriormente, a Capitania de Goiás é como um mosaico – um mosaico 

natural, social, cultural e econômico. E como tal vamos tratá-la, respeitando sua diversidade. Sobre 

isso, Palacín, Garcia e Amado (1995, p. 52) quebram o discurso da homogeneidade ao relatarem sobre 

a diversidade dos arraiais: “embora gravitando todos em torno da mineração, os arraiais do ouro em 

Goiás apresentavam realidades diversas, segundo a localização, época de fundação, tipo e quantidade 

de metais encontrados, etc.” 

A história, como construção intelectual de memórias27 pré-selecionadas, permite que o seu 

“construtor” imprima a sua marca pessoal – e a de sua época. Além disso, “em cada interpretação há 

a mão daquele que assina, mas há mãos outras, indicadas ou não, que estão presentes ali” (SILVA, 

2013, p. 14). Nesse contexto, os historiadores tradicionalistas do segundo quartel do século XX, 

imbuídos no espírito de sua época, cunharam os moldes da “identidade goiana”28, calcada nos lugares 

                                                 
27 A história, ao contrário da memória (que se sustenta pelos seus diversos grupos), é universal – “pertence a 
todos e a ninguém.” (NORA, 1993, p. 09). 
28 Grupo normalmente constituído por membros do Instituto Histórico Geográfico de Goiás e Academia Goiana 
de Letras (SILVA; OLIVEIRA, 2017). Os maiores expoentes foram Americano do Brasil, Zoroastro Artiaga e Ofélia 
Sócrates Monteiro. Vale lembrar que a transferência da capital do Estado de Goiás para Goiânia se deu entre 
1930 e 1940, o que reforça a busca dessa identidade de modo a legitimar a cultura goiana. 
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comuns de sempre. Nem por isso pretendemos renegar essa e outras bibliografias que caem no lugar 

comum da decadência. Toda essa produção foi extremamente importante, muitas das obras 

embasadas em fontes primárias, entretanto realizadas sem o filtro mais crítico dos estudos mais 

recentes29. Alinhados com a ótica de Lemes (2015, p. 201), acreditamos que  

 (...) não nos cabe questionar os posicionamentos dos protagonistas da história, mas 
apenas e tão-somente sugerir uma reavaliação das práticas adotadas pelos 
historiadores: mais que uma simples releitura das fontes, é preciso modificar a forma 
com que as fontes são lidas e interpretadas. 

Uma nova onda de historiadores despontou em idos de 1970, década em que foi instituído o mestrado 

de História do Programa de Pós-graduação da UFG (Universidade Federal de Goiás). Desde então, com 

a ampliação da discussão acerca do tema30, a noção de decadência passou a ser mais relativizada, 

embora antigos vícios insistissem em se manifestar. Ainda assim, foi um grande avanço, que segue até 

os dias atuais.  

Da safra de historiadores goianos tidos como referências nas pesquisas relativas à história de Goiás, 

três se destacam pela sua produção: Luís Palacín, Paulo Bertran e Gilka Salles. Sempre embasada em 

pesquisa documental, a produção do padre espanhol Luis Palacín31 foi a primeira grande contribuição 

no estudo sobre a história da Capitania de Goiás no meio acadêmico. O historiador abordou em suas 

produções, sobretudo referentes ao século XVIII, a história administrativa e política da capitania, a 

sociedade colonial e sua população, a economia do ouro e sua decadência. Em sua principal obra 

“Goiás 1772 – 1822 – estrutura e conjuntura numa capitania de minas”, de 197232, afirma que “de 

forma alguma, podemos representar a decadência de Goiás como uma transição brusca de uma 

situação brilhante de prosperidade para uma ruína opaca”. Ruína que para ele foi superada com a 

“renovação radical inaugurada na década dos trinta” (PALACÍN, 1972, p. 158), período de transição da 

capital de Goiás para a nova cidade projetada nos moldes da cidade jardim, Goiânia. Imbuído nas 

narrativas dos viajantes, Palacín (1972) atrela a ideia de decadência ao processo de ruralização que 

                                                 
29 Estamos certos de que no futuro, talvez nem tão distante, nossa forma de enxergar a questão já estará 
superada. Faz parte do processo, que tende a evoluir de acordo com o espírito da época. Mas a contribuição da 
obra, essa fica. 
30 Cem anos antes disso, José Martins Pereira de Alencastre publicou sua obra “Annaes da Provincia de Goyaz” 
na Revista do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico do Brasil no 3º trimestre de 1864, com lucidez para a 
época em que foi escrita. Sua obra não caiu na armadilha do binômio apogeu versus decadência, uma vez que 
descreveu a história de Goiás sem se perder nas paixões de outros historiadores daquele momento. Alencastre 
foi presidente da província por um breve período, de 1861 a 1862 e teve sua obra publicada novamente em 1979. 
31 Chegou ao Rio de Janeiro em 1958, tendo se instalado em Goiânia dois anos depois, junto aos Jesuítas que 
haviam assumido a direção da Universidade Católica de Goiás, onde foi professor. Anos mais tarde, integrou o 
corpo docente da Universidade Federal de Goiás. Palacín ainda hoje é lembrado com muito carinho, tendo 
influenciado toda uma geração. 
32 Fruto de sua tese de Livre Docência apresentada ao Departamento de Geografia e História da UFG, publicada 
em 1972 pela editora da UFG. Sérgio Buarque de Holanda participou como um dos membros da banca. 



I n t r o d u ç ã o  | 41 

 

 

teria desencadeado uma “regressão cultural”, ao “desprezo pelo trabalho, o gôsto da ociosidade”, ao 

empobrecimento da população e consequente sentimento de “derrota” coletiva, dentre outros. 

Inicialmente, o economista Paulo Bertran33 mantinha um discurso próximo ao de Palacín nos anos 

1970, entretanto passou a relativizar a questão nas publicações seguintes. Em “História da Terra e do 

homem no Planalto Central”, cuja primeira publicação se deu em 1994, Bertran lança luz sobre a 

atividade pecuária no século XVIII, revelando o que muitos ainda não haviam atinado. Paulo Bertran 

seguiu, com um estilo que lhe é particular, desvelando a história do Planalto Central34, admitindo que 

a nova abordagem frente à ideia de decadência não foi um caminho fácil de ser trilhado, como ele 

apresentou no Prefácio elaborado para o livro de Chaul (2010, p. 07): “ninguém gosta de desaprender 

formas viciosas de ver, pois causa trabalho e cansaço a reelaboração de nossas pessoais edificações 

ideológicas.” Dentre as questões problematizadas, Bertran questiona esse longo período marcado pelo 

estigma da decadência, momento em que surgiram novos povoados e novas fazendas em regiões até 

então não ocupadas da antiga Goiás. Ou seja, o povoamento e a ocupação se consolidaram, de fato, 

no Oitocentos, por meio da atividade agropecuária – marcada por um crescimento lento e gradual.  

Gilka Vasconcelos Ferreira de Salles,35 em “Economia e escravidão na Capitania de Goiás”36, abrangeu 

o panorama geral da economia goiana no período colonial. Na obra, cuja primeira edição é de 1983, 

fica nítido o comprometimento com as fontes primárias e a preocupação em abordar todos os fatores 

que condicionaram a formação econômica da capitania, ao tratar não apenas da mineração do ouro, 

como também das tentativas na exploração dos diamantes e das salinas, além de se aprofundar na 

agricultura, na pecuária, nas atividades mercantis e destacar a mão-de-obra empregada nesses 

processos. Salles retrata todo esse sistema funcionando articulado à trama de caminhos, sob a 

vigilância direta da Coroa em forma de postos fiscais implantados para a coleta de tributos. A 

historiadora (SALLES, 1992, p. 297) atesta que mesmo a produção aurífera da capitania tendo sido 

                                                 
33 Pós-graduado em Strasbourg, na França, em História e Planejamento, foi professor na Universidade Católica 
de Goiás, na Universidade Federal de Goiás e na Universidade de Brasília. Cunhou o termo cerratense, designado 
às pessoas que vivem no Cerrado. 
34 A publicação de “Notícia Geral da Capitania de Goiás - 1783” foi um importante legado de Paulo Bertran (1997, 
2010). Os originais, que se encontram na Biblioteca Nacional, foram escritos a várias mãos (juízes dos julgados, 
funcionários reais e componentes da Câmara de Vila Boa), em resposta à demanda de Ordem Régia de 1782. O 
apanhado foi organizado por Paulo Bertran em dois volumes publicados em 1997. Em 2010 o Instituto Casa Brasil 
de Cultura republicou apenas o Volume 1, mantendo-se o mesmo conteúdo da primeira edição, porém em um 
novo formato. Ao consultar o original da Noticia Geral da Capitania de Goiás na Fundação Biblioteca Nacional, 
verificamos que a publicação de Bertran fez um apanhado com outros documentos do século XVIII, que não se 
encontram no volume original das Notícias. O documento original encontra-se em bom estado e apresenta um 
mapa surpreendente do Julgado de São Felix. Fonte: Biblioteca Nacional – Manuscritos – Cod. 16, 03, 002. 
35 Graduada em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, logo cursou sua especialização em Nice, na 
França. Foi professora da Universidade Católica de Goiás e da Universidade Federal de Goiás, sendo a primeira 
pessoa a defender uma dissertação de mestrado em História na UFG, no início dos anos 1970. 
36 Fruto de sua tese defendida em 1981 na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. 
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“modesta”, interferiu “(...) nas alterações econômicas que suscitaram o capitalismo industrial do final 

do século XVIII”. Ainda que diante desses fatos, não se deixou abater pelo binômio apogeu versus 

decadência, atestando que o “final da mineração” desencadeou um “marasmo econômico”, que 

deveria ser superado (SALLES, 1992, p. 297).  

Como apontamos anteriormente, a forma de abordar o período pós mineração tem mudado, 

principalmente a partir das pesquisas mais recentes. O historiador Nasr Chaul apresenta em seu livro 

“Caminhos de Goiás – da construção da decadência aos limites da modernidade”37 um novo enfoque 

no estudo da historiografia goiana ao buscar a revisão crítica de conceitos já arraigados, questionando 

os parâmetros que acabaram por nortear a historiografia regional ao sustentar a ideia da decadência 

no início do Oitocentos e do atraso na Primeira República, culminando posteriormente com a 

modernidade expressa pela construção de Goiânia na década de 1930. No seu entendimento, não 

reconhece o esplendor da mineração, uma vez que “nunca foi satisfatoriamente comprovada”. Logo, 

Chaul não reconhece a decadência, mesmo porque na sua concepção  

(...) na sociedade goiana do pós-mineração, houve o esgotamento de uma forma de 
produção e a sua substituição por outras atividades econômicas sem que isto tenha 
implicado a decadência propriamente dita (CHAUL, 2010, p. 25).  

Poucos foram os pesquisadores que se dedicaram a estudar exclusivamente o século XIX, tido como 

uma lacuna na historiografia tradicional goiana, como Dalísia Elizabeth Martins Doles, Eurípedes Funes 

e Adriana Oliveira. As publicações desses autores são frutos de pesquisas pessoais no âmbito de 

programas de pós-graduação espalhados pelo Brasil e que renderam importantes referências. Em sua 

tese de doutorado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, concluída em 1972, 

Doles trata da navegação dos rios Araguaia e Tocantins intitulada “As Comunicações Fluviais pelo 

Tocantins e Araguaia no século XIX”. Na década seguinte Funes publica em 1986 a sua dissertação 

defendida junto ao curso de Mestrado em História da Universidade Federal Fluminense, em que 

aborda o gado nos sertões do oeste na obra “Goiás 1800-1850: um período de transição da mineração 

à agropecuária”. Mantendo a atividade rural no foco, Oliveira publicou em 2010 sua tese de doutorado 

defendida na Universidade Estadual de Campinas em 200438. Mesmo com o título “Fazendas Goianas: 

a casa como universo de fronteira”, a pesquisa abarca sobretudo as casas rurais da antiga Meia Ponte 

do longo Oitocentos, século visto pela arquiteta (OLIVEIRA, 2010, p. 416) “(...) não se resumindo aos 

cem anos que lhe competiam, esse século distendeu-se do final do século XVIII, quando se identificou 

a escassez do ouro, até as primeiras décadas do século XX, com a construção de Goiânia”. Com esse 

                                                 
37 Resultado do doutorado em História Social, cuja tese de mesmo nome foi defendida em 1995 na Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. 
38 Orientada pela Professora Dra. Maria Stella Martins Bresciani. 



I n t r o d u ç ã o  | 43 

 

 

recorte temporal, como não poderia deixar de ser, a decadência está presente nessas obras, embora 

com pesos diferentes.  

Anos antes, a pesquisadora (OLIVEIRA, 2001) publicou sua dissertação, que trata das casas urbanas 

meia-pontenses, com o mesmo recorte temporal. Ampliando o recorte espacial, duas arquitetas, 

ambas professoras da PUC Goiás, abordaram a casa goiana abarcando também as cidades do nordeste 

da Capitania de Goiás dos séculos XVIII e XIX. “A casa goiana: documentação arquitetônica”, publicado 

em 2003, é fruto da experiência das arquitetas Maria Heloisa Velozo e Zárate e Maria Diva Araujo 

Coelho Vaz em suas atividades profissionais extra-academia. Esta, aliás, é uma das poucas pesquisas 

que extrapolam a análise para outras cidades além de Pirenópolis e Goiás39. 

Ampliando a escala de análise acerca da produção bibliográfica sobre a capitania no período colonial, 

destacamos dois pesquisadores que tratam de estudos regionais referentes à morfologia dos núcleos 

urbanos e ao processo de urbanização. Ambos são arquitetos e professores da PUC Goiás: Gustavo 

Neiva Coelho e Deusa Maria Rodrigues Boaventura. A produção acadêmica de Gustavo Coelho, 

pioneira neste assunto em Goiás, abarca estudos sobre a configuração dos núcleos auríferos do 

Setecentos, com maior enfoque em Vila Boa. O destaque vai para sua principal obra, publicada em 

2001, “Espaço Urbano em Vila Boa: entre o erudito e o vernacular”, fruto de sua dissertação defendida 

em 1997 no mestrado de História da UFG, orientado pelo Professor Palacín. O arquiteto (COELHO, 

1997, p. 229), ao resgatar as heranças dos colonizadores referentes às cidades medievais 

portuguesas40, analisa como essas referências foram transpostas para os núcleos urbanos mineradores 

da capitania, tendo como elementos básicos na sua conformação o rio, a estrada, a topografia e a 

formação cultural da população. No caso de Vila Boa, além dos elementos vernaculares, uma certa 

dose de erudição se fez presente, sobretudo no Largo do Chafariz, espaço do poder local. Como o foco 

de Coelho está centrado na configuração do espaço urbano, os aspectos referentes à decadência não 

ficaram explícitos em seu texto. 

Numa escala mais abrangente, tratando do processo de formação e desenvolvimento da rede urbana 

da Capitania de Goiás no século XVIII, completa o cenário a tese de Deusa Boaventura, defendida em 

                                                 
39 A carência em relação a pesquisas e publicações referentes a outras cidades do período colonial foi sentida 
quando partimos em busca de bibliografia sobre os núcleos urbanos e edificações do século XVIII para compor 
os verbetes sobre os atuais estados de Goiás e Tocantins para o volume das Américas referente ao livro 
“Património de Origem Portuguesa no Mundo – Arquitectura e Urbanismo”, publicado em 2010 pela Fundação 
Calouste Gulbenkian (FCG) em volume realizado sob direção de José Mattoso e coordenação de Renata Malcher 
Araújo. 
40 As edificações, por sua vez, carregam em seu gérmen influências mouras no seu feitio (como nas paredes de 
taipa de pilão) e exteriorizadas em elementos tais como as rótulas (muxarabis), fruto de séculos de dominação 
moura na Península Ibérica (COELHO, 2001). 
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2007 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. A arquiteta aborda na tese “Urbanização em 

Goiás no século XVIII” principalmente aqueles núcleos que receberam planos reguladores, com 

especial atenção para a capital Vila Boa e alguns aldeamentos indígenas, não se esquecendo de acenar 

para a importância do papel da igreja em sua consolidação. Boaventura entende que a Capitania de 

Goiás não teria passado por um período de decadência, da mesma forma que discorda do caráter 

vernacular empregado às formações urbanas goianas do século XVIII. Boaventura defende que a 

ocupação da Capitania de Goiás estava inserida no plano da Metrópole de ocupação do território a 

oeste, além Tordesilhas. Dessa forma, seguindo sua linha de pensamento, vemos que a ocupação não 

teria se dado de forma espontânea, uma vez que a ocupação a oeste teria sido planejada.  

A tese “Cartografia histórica. território, caminhos e povoados em Goiás: 1722 – 1889” - defendida em 

2015 por Lenora Barbo no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UnB - traz 

importantes contribuições quanto ao levantamento da cartografia histórica da capitania e da província 

de Goiás e a aplicação de tecnologias atuais nessas bases antigas, o que contribuiu para outras 

possibilidades de interpretação do território. O resultado foi um importante agrupamento de mapas 

dos séculos XVIII e XIX devidamente contextualizados e analisados, cujo produto final foi o 

georreferenciamento de alguns deles em base SIG41. Foram escolhidos dezessete mapas para a 

representação espacial de Goiás, contando quando possível com o estabelecimento dos limites da 

capitania, os caminhos e a rede urbana. Numa análise mais aprofundada, a arquiteta elegeu um mapa 

confeccionado entre 1766 - 1775 para georreferenciar esses dados inseridos num modelo 

tridimensional, dando a ver a influência do relevo na implantação dos caminhos e dos assentamentos. 

A contribuição mais recente acerca da Capitania de Goiás é a coletânea “Para Além das Gerais: 

dinâmicas dos povos e instituições na América Portuguesa – Bahia, Goiás e Mato Grosso”, coordenada 

por Fernando Lobo Lemes e organizada por Avanete Pereira Sousa, Eduardo José Reinato e Nauk Maria 

de Jesus em 2015. Como o título revela, o compêndio lança luz sobre as regiões mineradoras de Goiás, 

Mato Grosso e Bahia, eclipsadas na historiografia pela produção de Minas Gerais. O apanhado conta 

com textos de referências importantes para esta tese como Renata Malcher Araujo, Laurent Vidal e 

Fernando Lobo Lemes. Nesse conjunto, destacamos os artigos de Vidal e Lemes, que problematizam a 

decadência e provam que o assunto ainda está longe do seu esgotamento, uma vez que fomentam 

novas frentes de discussão sobre o tema. Focando em Vila Boa, Vidal destaca a atribuição da ideia de 

decadência ao fracasso do que teria sido o projeto político português idealizado pela Coroa, marcado 

pela crise do ouro e pela disputa de poder, inclusive com a crescente afluência dos negros e pardos 

livres que buscavam ascensão social e política. Essa mestiçagem teria servido como um termômetro 

                                                 
41 Sistema de Informação Geográfica – em língua inglesa é conhecido por GIS (Geographic Information System). 
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de desqualificador social sob a ótica da administração e das elites locais. A decadência, na realidade, 

seria a do “projeto colonial” e do controle empreendido por Lisboa.  

Lemes analisa como foi aplicado o termo decadência em diferentes linhas da historiografia ao longo 

dos anos e percebe que seu emprego vai além da dicotomia apogeu versus decadência, uma vez que 

a decadência também faz contraponto à noção de civilização e progresso. Ao contrário de Chaul, Lemes 

atesta a existência de um momento de esplendor no ciclo do ouro, embasado em alguns indicativos 

como o alto número de escravos trabalhando na mineração, “(...) referencial seguro de riqueza na 

sociedade escravista colonial” (LEMES, 2015, p. 194). Com uma visão um tanto otimista, consegue ver 

na arquitetura de Vila Boa e na evolução urbana do arraial de Meia Ponte legados do sucesso da 

economia do ouro. Embora trate da decadência ao longo do seu texto, Lemes (2015, p. 203, 207) revela 

que “devemos nos afastar dos procedimentos induzidos pelo paradigma da decadência”, de modo a 

escrever e interpretar a história de Goiás em outros termos. 

Acerca da História da Urbanização, temos como referência principal Nestor Goulart Reis e o conjunto 

de sua obra. Em “Evolução Urbana do Brasil (1500/1720)” o pesquisador analisa como foi o processo 

de colonização do Brasil e como se deu a aplicação das políticas de urbanização42. Reis explica como 

funcionava a máquina colonial e expõe como se moviam as suas engrenagens, nos interessando 

sobretudo a fase final de seu recorte temporal, em que a ação da Metrópole passou a ter um viés mais 

centralizador. Cabe aqui esclarecer o conceito de urbanização, cunhado por Reis (2000, p. 201) e que 

permeia todo o desenrolar desta tese: 

O uso de conceito de urbanização nos permite trabalhar com todas as escalas de 
tempo e de espaço, explicitar as relações entre essas escalas de organização social 
no território, explicitar as relações entre a dinâmica do sistema urbano (que é um 
conjunto) com a dinâmica dos espaços intraurbanos e nos permite utilizar os 
conhecimentos recolhidos no intraurbano – tão acessíveis aos arquitetos – como 
evidências materiais, para o estudo da dinâmica do sistema urbano, nível no qual a 
maioria dos autores tende a trabalhar apenas com dados empíricos fornecidos pela 
demografia e a economia (como evidências materiais indiretas), além de 
documentos textuais e das construções teóricas, cujos fundamentos devem ser 
fornecidos pelas evidências empíricas, e não o contrário. 

Seguindo na esteira de Reis, a brasilianista43 Roberta Marx Delson (1997) relata a política estratégica 

de controle da Coroa no século XVIII, através do incentivo da ocupação de territórios na “hinterlândia 

brasileira”, ou seja, nas regiões mais interiorizados da colônia. Isso se deu por meio da implantação de 

um sistema urbano onde alguns desses núcleos receberam planificação urbana, alinhada aos ideais 

                                                 
42 Adiante, trataremos de outra obra de Reis que foi fundamental na elaboração desta tese: “As Minas de Ouro 
e a formação das Capitanias do Sul", de 2013. 
43 Outros brasilianistas serviram como referências neste trabalho, como foram os casos de Mary Karasch e 
Laurent Vidal.  
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Iluministas. A Capitania de Goiás estava inserida nessa dinâmica, sobretudo no caso de Vila Boa e dos 

aldeamentos que receberam projetos, como a Aldeia de São José de Mossâmedes e a Aldeia Maria. 

A contribuição de Murillo Marx é inconteste, uma vez que a Igreja direcionou o vetor de crescimento 

dos arraiais mineradores Setecentistas da Capitania de Goiás. Em “Cidade no Brasil, terra de quem?” 

Marx afina a relação entre o Estado e a Igreja, justificando a força da rede eclesiástica composta por 

freguesias e capelas em toda a América Portuguesa. Numa capitania que entrou no século XIX com 

apenas uma vila em seu dilatado território, a afirmação de Marx (1991, p. 11) faz todo o sentido: “(...) 

às vagas determinações civis contrapunham-se recomendações expressas do clero que interferiam no 

desenho urbano”.  

A historiografia recente sobre a urbanização no Brasil-Colônia vem descortinando particularidades 

regionais em meio aos aspectos gerais salientados por autores mais clássicos como Reis, Delson e 

Marx. Reforçando esse aspecto, Souza (2015, p.13) destaca que são “múltiplas as alternativas teóricas 

e metodológicas à disposição do pesquisador” contemporâneo. Renata Araújo analisou o processo de 

urbanização na Amazônia e no Mato Grosso44; Claudia Damasceno Fonseca abordou a rede de vilas e 

arraiais nas Minas Gerais, enfocando as diversas representações associadas a esses espaços45; Maria 

Fernanda Derntl - saindo do lugar comum das pesquisas acerca dos sertanistas e da economia cafeeira 

- contemplou facetas desconhecidas da urbanização da Capitania de São Paulo no século XVIII46; Juliano 

Carvalho analisou a presença/ausência do Estado no processo de urbanização da Zona da Mata da 

Paraíba a partir da criação de novas vilas na segunda metade do século XVIII47 e Adriano Bittencourt 

Andrade estudou as dinâmicas espaciais da rede urbana implantada no Recôncavo Baiano48.  

Seguindo nessa linha destacamos duas produções recentes de colegas que também foram orientados 

por Beatriz Bueno. Em 2017 Damião Esdras Arraes49 trabalhou de forma primorosa a paisagem cultural 

                                                 
44 Mestre em História da Arte pela Universidade Nova de Lisboa, com a dissertação “As Cidades da Amazónia no 
século XVIII: Belém, Macapá e Mazagão”, concluída em 1992 e publicada pela Faup (Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto) em 1998. Renata defendeu o doutorado em História da Arte pela Universidade Nova 
de Lisboa em 2001, com a tese A Urbanização do Mato Grosso no século XVIII: Discurso e Método. 
45 A tese publicada inicialmente em francês em 2003 pela Fundação Calouste Gulbenkian (Des terres aux villes de 
l'or: Pouvoirs et territories urbains au Minas Gerais - Brésil, XVIII siècle) foi traduzida e publicada pela editora da 
UFMG em 2011 com o título “Arraiais e Vilas d’El Rei – espaço e poder nas Minas setecentistas”. A produção 
bibliográfica de Fonseca, que engloba vários artigos publicados no Brasil e na Europa, serviu de importante 
referência na elaboração dessa Tese. 
46 A tese defendida em 2010 na FAU USP, foi publicada pela Editora Alameda/FAPESP em 2013 com o título 
“Método e Arte: urbanização e formação territorial na capitania de São Paulo, 1765-1811”. 
47 Dissertação “Formação territorial da Mata Paraibana, 1750-1808”, defendida em 2008 no PPG FAU UFBA. 
48 Livro “Outro Lado Da Baía. A Gênese De Uma Rede Urbana Colonial” publicado em 2013 pela EDUFBA, fruto 
de tese defendida na mesma faculdade em 2010. 
49 Tese defendida em 2017 na FAU USP com o título “Ecos de um suposto silêncio: paisagem e urbanização dos 
“certoens” do Norte, c. 1666-1820”. Cinco anos antes o arquiteto defendia sua dissertação no mesmo programa 
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dos Sertões do Norte no período colonial, quebrando o estigma do “vazio” territorial sedimentado pela 

historiografia tradicional. Em sua tese, identifica uma grande diversidade de relações comerciais e 

sociais, desmistificando a ideia de um único sertão, explorando a macrorregião repleta de fazendas de 

gado, ribeiras e estradas que as interligavam com feiras, registros, barreiras e núcleos urbanos do 

litoral e de outros tantos sertões. O sertão continua sendo a tônica, dessa vez com a tese “Um Sertão 

entre tantos outros” de Nathália Diniz50. A arquiteta abordou a “indústria do criatório” e a sociedade 

pastoril por meio da análise arquitetônica das casas sede e edificações de serviço anexas (como currais, 

casas de farinha, engenhos de rapadura) das fazendas das ribeiras do Norte.  

Essas publicações, dissertações e teses aos poucos vêm trazendo à tona novas perguntas e 

preenchendo vazios historiográficos. Com um enfoque atual, vêm trilhando caminhos já percorridos, 

com a vantagem de apresentarem questões que passaram despercebidas anteriormente. Diante desse 

diversificado leque de estudos, percebemos que Goiás ainda carece de atenção nessa linha. Com esse 

estudo, esperamos dar nossa contribuição. 

 

Abordagem teórico-metodológica 

Almejando ampliar os horizontes acerca da História da Urbanização, a presente tese insere-se na linha 

de pesquisa encabeçada por Beatriz Bueno e seus orientandos no âmbito do Programa de Pós-

Graduação da FAUUSP (GIANESELLA, 2008; DINIZ, 2013; BORSOI, 2013; ARRAES, 2017; KATO, 2017). 

Da mesma forma, nossa pesquisa partilha dos pressupostos teórico-metodológicos definidos por 

Nestor Goulart Reis Filho em “As Minas de Ouro e a formação das Capitanias do Sul". Assim como na 

obra de Nestor Goulart Reis, nossa proposta extrapola as fronteiras do atual Estado de Goiás, 

analisando uma macrorregião que hoje engloba o Tocantins e Minas Gerais51 e estabelece interfaces 

com todas as áreas envoltórias. Nesse sentido, supera o regionalismo historiográfico em nome de uma 

visão mais ampliada, alinhavando a relação das pessoas com o meio ambiente em macroescala, 

questão presente nos estudos de Paisagem Cultural. A apreciação da relação do ser humano com o 

meio ambiente se deu considerando os rastros toponímicos nos mapas antigos em conjunção com os 

                                                 
de pós-graduação com o título “Curral de reses, Curral de almas: urbanização do sertão nordestino entre os 
séculos XVII e XIX”. 
50 Orientanda de Beatriz Bueno no mestrado e no doutorado pela FAU USP. A tese defendida em 2013 na FAU 
USP com o título “Um sertão entre tantos outros: fazendas de gado das Ribeiras do Norte” foi premiada pelo 
Prêmio Odebrecht de Pesquisa Histórica e publicada pela Fundação Odebrecht em 2015.  
51 A região do Triângulo Mineiro pertenceu ao território de Goiás até 1816, então conhecido por Sertão da 
Farinha Podre. O território da capitania também compreendia porções menores dos atuais Estados de Mato 
Grosso e Maranhão. 
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vestígios materiais das práticas culturais e sociais identificados na paisagem remanescente, fruto de 

ações antrópicas vinculadas à mineração e outras atividades ali realizadas.  

Buscamos analisar a urbanização como um processo social, levando em consideração o jogo de escalas 

na operação heurística. Nestor Goulart Reis, assim como Bernard Lepetit,52 propõe um tipo de análise 

do processo de urbanização com foco no jogo das escalas e nas interfaces entre Geografia e História, 

com especial atenção para a cultura material. Ambos tratam do “sistema urbano” e buscam 

problematizar as lógicas e as dinâmicas de articulação dos núcleos na rede urbana, insistindo que 

pensar a cidade não se limita a trabalhar com os núcleos isoladamente, uma vez que são parte de um 

contexto maior, com relações em escalas alargadas, cumprindo papeis na lógica do sistema urbano 

que mudam no tempo, deixando traços materiais. De acordo com Reis (2013, p. 274), “o estudo do 

processo de formação, como base em evidências materiais, em especial os vestígios do sistema urbano 

e dos caminhos, nos ajuda a ampliar os conhecimentos sobre a formação regional”. Aliadas ao jogo de 

escalas, as camadas de tempo que se sobrepõem, tal como as rugosidades apresentadas por Milton 

Santos (2014, p. 140), desvelam jogos de poder e dinâmicas impressas nas paisagens antropizadas. 

Outro aspecto importante considerado nos estudos de urbanização de Nestor Goulart Reis (2013) e 

Bernard Lepetit (2001) é a importância dos atores sociais, pessoas que se relacionam entre si e 

transformam o espaço. A atenção se volta tanto aos atores que interferiram numa escala mais 

ampliada em termos de capitania como também àquelas pessoas comuns, tão responsáveis na 

construção coletiva e na apropriação do espaço. Logo, estamos trabalhando com pessoas de variados 

segmentos sociais, compreendendo o seu papel na formação do todo. Imbuídos nessa lógica, vamos 

focalizar os modos de organização do cotidiano, compreendendo os espaços e as atividades 

desenvolvidas alinhadas à relação com o meio natural e com o espaço urbano. 

Conforme dissemos anteriormente, considerar a Capitania de Goiás como um território homogêneo é 

um equívoco, frequentemente identificado nos estudos sobre o tema e que reiteradamente achatam 

toda a sua diversidade física, humana, política, econômica e cultural. Rompendo com esse estereótipo, 

nos propomos a abordar a diversidade constatada no século XVIII e nas primeiras décadas do século 

XIX no conjunto do território da Capitania de Goiás e nos espaços intraurbanos dos principais núcleos, 

com foco na paisagem cultural e na materialidade dos artefatos derivados da ação antrópica, 

apontando as especificidades microrregionais na aparente homogeneidade.   

                                                 
52 Conferir os artigos “Arquitetura, Geografia, História: usos da escala” e “A história leva os atores a sério?”, 
reunidos por Heliana Angotti Salgueiro em Por uma nova história urbana: seleção de textos, revisão crítica e 
apresentação, publicado em 2001 pela Edusp. 
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Fontes primárias dão indícios dessas diferenças regionais com desdobramentos nos espaços 

intraurbanos. Na Parte II desta tese vamos nos debruçar no estudo das Décimas Urbanas – imposto 

cobrado na Capitania de Goiás a partir de 1810 que incidia na taxação dos imóveis urbanos. Através 

das Décimas, tivemos acesso ao estado de conservação dos imóveis, aos nomes dos proprietários (e 

seus inquilinos), assim como ao valor do rendimento de aluguel anual desses bens de raiz. Por meio de 

análises comparativas foi possível rever a ideia de decadência em determinados núcleos do Norte e do 

Sul, apontando o estado de abandono – ou não – dos imóveis e, consequentemente, do arraial. A 

Décima Urbana foi o primeiro imposto predial estabelecido pela Coroa e pago à Fazenda Real, 

promulgado por meio de Alvará de 27 de junho de 180853. De acordo com Cavalcanti (2004, p. 259), a 

“décima” correspondia ao percentual de 10% sobre “todas as formas de rendimento dos seus súditos”, 

normalmente nas “ocasiões em que Portugal se encontrava ameaçado ou efetivamente em guerra”. 

Para reconstituir o espaço urbano de uma cidade juntamente com os dados da Décima Urbana, nos 

valemos de fontes diversas: narrativas e descrições do período estudado; cartografia e iconografia de 

época; acervo cartorial e documentos oficiais. Entretanto, esse acervo documental geralmente não 

oferece informações homogêneas e apresentam lacunas. Ainda assim, estes dados entrecruzados 

permitem repensar a ideia de homogeneidade e “decadência pós-auge da mineração”, dando 

materialidade à heterogeneidade das formas de ocupação desses espaços na Capitania de Goiás. 

Diante das lacunas que o passado nos deixou, Mauricio de Abreu (2010, p. 303), ao reconstituir o 

espaço da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro no século XVII, assume que o processo de 

reconstrução da cidade antiga é “muito mais pretencioso do que realizável”. Nem por isso desanimou, 

posto que sua publicação em dois volumes “Geografia Histórica do Rio de Janeiro (1502 – 1700)” abriu 

importantes discussões sobre a transformação da cidade, servindo de baliza para pesquisadores de 

História social e urbana. Nireu Cavalcanti também se aventurou pelo Rio de Janeiro colonial, revelando 

a complexa estrutura social da cidade no Setecentos e início do século XIX, desvelando aspectos sociais, 

econômicos, políticos e administrativos, rebatidos no espaço urbano como podemos conferir no livro 

“O Rio de Janeiro Setecentista – a vida e a construção da cidade da invasão francesa até a chegada da 

Corte”.   

Ao buscar reconstruir o espaço urbano no período colonial, os pesquisadores esbarram em uma 

questão comum que diz respeito à dificuldade de identificar logradouros e edifícios na cidade, uma vez 

que os nomes das ruas e dos largos foram alterados inúmeras vezes com o passar dos anos, sem contar 

                                                 
53 Segundo Kato (2011, p. 15), a Décima Urbana estava vigente em Portugal desde o século XVII. 
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que a numeração dos imóveis só foi implementada no século XIX por ocasião do lançamento das 

Décimas Urbanas, segundo Cavalcanti (2004, p. 264). Ainda de acordo com o autor,  

Para sanar essa ausência de numeração, os lançadores da Décima Urbana decidiram, 
primeiro, estabelecer de qual ponto deveria o logradouro ‘começar’ e, 
consequentemente, qual era o seu lado direito e qual o esquerdo. Em cada lado, os 
imóveis foram numerados na sequência dos números naturais, 1, 2, 3, e assim por 
diante. O começo da numeração dos imóveis, no caso de o logradouro correr 
perpendicular à orla marítima, partia do mar em direção ao interior. Nos demais 
casos – praças, largos e logradouros totalmente interiorizados –, as juntas adotaram 
critérios subjetivos para a definição do sentido da numeração, ora considerando o 
início do logradouro a partir de um prédio de grande expressão, ou de um logradouro 
de reconhecida importância. (CAVALCANTI, 2004, p. 267). 

Ou seja, critérios subjetivos orientaram os levantamentos, o que atualmente dificulta – e muito – o 

processo de espacialização das listagens e reconstituição das cidades. A dificuldade em identificar a 

numeração, em eleger o que seria o lado direito ou lado esquerdo e, consequentemente, desvendar o 

percurso realizado pelo fiscal são riscos a correr pelos interessados nesse tipo de fonte. Cada 

pesquisador enfrentou tais desafios à sua maneira e reconstituiu hipoteticamente, por meio da 

espacialização dos dados manuscritos, “Mapas Conjecturais” como os trabalhos desenvolvidos por 

Beatriz Bueno54 (ao trabalhar com as Décimas de São Paulo em 1809 e Santos entre 1834 - 1838), Diogo 

Borsoi (ao reconstituir a Vila de Cunha por meio de censos e Décimas55) e Allan Kato (ao estudar as 

Décimas Urbanas referentes às vilas de Paranaguá, Antonina em 1809 e Curitiba em 181056). Estes 

pesquisadores, juntamente com Nireu Cavalcanti, são as principais referências no que tange à 

espacialização de dados na escala do intraurbano. Embora não forneçam um “receituário” para 

enfrentar os desafios impostos pelo corpus documental, estes pesquisadores dão exemplos de 

possibilidades de interpretação da materialidade e da “sociotopografia” urbana, que consiste na 

identificação e na análise da paisagem social no meio material da cidade (LE GOFF, 1992). 

Nesse quadro de imprecisões, a toponímia é uma “chave interpretativa” importante. No Brasil, até a 

República, a toponímia dava conta da identificação dos logradouros nomeando-os de acordo com seu 

“caráter” (seja pela presença de determinados personagens, seja marcado pela predominância de 

certas atividades ou natureza dos espaços). Segundo Iris Kantor (2009), desde o século XVI os 

                                                 
54 Conferir BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Tecido Urbano e Mercado Imobiliário em São Paulo: metodologia 
de estudo com base na Décima Urbana de 1809. In Anais do Museu Paulista. [online]. 2005, vol.13. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/anaismp/v13n1/a03v13n1.pdf>; BUENO, Beatriz P. S.. Aspectos do Mercado 
Imobiliário em Perspectiva Histórica: São Paulo (1809 – 1950). São Paulo: EDUSP, 2016. 
55 Conferir BORSOI, Diogo Fonseca. Nos traços do cotidiano: Cunha entre as vilas de serra acima e os portos da 
marinha (1776 – 1817). 2013. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2013.  
56 Conferir KATO, Allan Tomas Tadashi. Retrato urbano: estudo da distribuição socioespacial dos moradores de 
Paranaguá, Antonina e Curitiba no início do século XIX. 2011. Dissertação (Mestrado em História) – 
Departamento de História, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2011. 
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portugueses batizavam suas novas terras nas colônias como forma de manifestar a posse do novo 

domínio. A prática estendeu-se aos núcleos urbanos seguindo uma tradição medieval e assim a 

nomeação dos logradouros nas capelas, freguesias, vilas e cidades de matriz lusitana em geral 

homenageava moradores ilustres ou ofícios predominantes e mercadorias ali comercializadas 

(ANDRADE, 2003). Maurício de Abreu (2010) lista ainda outros exemplos de formas de nomeação dos 

espaços urbanos a partir dos seus atributos. Não por acaso encontramos registrados nas Décimas 

Urbanas da Capitania de Goiás nomes como Rua dos Paulistas em Pilar, Largo da Viúva em Natividade, 

Rua das Bestas em Meia Ponte ou Rua do Jogo da Bola em Vila Boa. Estas pistas nos ajudam a 

desvendar charadas históricas e nos permitem identificar estes logradouros e reconstituí-los 

hipoteticamente em termos materiais e sociais.  

Como podemos perceber, a tarefa de mapear as informações encontradas no arcabouço documental 

é árdua. Em alguns casos, a inexistência de fontes complementares inviabiliza a espacialização lote a 

lote. Caso extremo é o de Mauricio de Abreu (2010, p. 305) que, ao reconstituir o Rio de Janeiro do 

século XVII por meio de seriação da documentação cartorial referente à doação de “chãos de terra”, 

nem mesmo dispunha de numeração nos imóveis, tampouco uma planta cadastral da cidade coeva. 

Mesmo assim, desenvolveu primoroso trabalho de “mapeamento conjectural”, deixando-nos um 

legado metodológico inestimável para os interessados nessa linha de história da urbanização.  

Metodologia semelhante adotou Beatriz Bueno (2005, p. 60) ao reconstituir a cidade de São Paulo por 

meio da Décima de 1809 para investigar as lógicas do mercado imobiliário então vigentes e analisar a 

natureza dos espaços. A autora legou um passo a passo metodológico para os interessados nesse tipo 

de fonte, o qual seguimos nesta tese, e consiste em: 

I. buscar um mapa-base contemporâneo ou próximo do ano da Décima estudada, de 

preferência uma planta cadastral com o desenho dos lotes; 

II. compilar os dados manuscritos; 

III. elaborar um banco de dados com os campos de informações a serem entrecruzadas; 

IV. espacializar lote a lote as informações, alimentando simultaneamente o mapa-base 

georreferenciado e o banco de dados, de preferência com o auxílio dos SIGs Históricos; 

V. complementar os dados da Décima com os de outras fontes contemporâneas ao 

documento (censos, relatos de viajantes e relatórios); 

VI. confrontar os dados da Décima com iconografia disponível; 

VII. consultar fontes secundárias para sanar eventuais lacunas.  

Outro aspecto igualmente importante da metodologia consiste em varrer a pé o sítio, ou seja, deslocar-

se até a cidade e desbravar as ruas, os becos e os largos, realizando a varredura dos logradouros e dos 
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imóveis. Ao caminhar e observar a cidade com calma, é possível perceber as permanências e rupturas; 

em muitos casos, a tessitura urbana se manteve, ao contrário do casario, que pode ter se modificado 

com o passar dos anos. Por outro lado, no contato direto com a cidade, é possível resgatar histórias e 

memórias com os moradores, que não só enriquecem a pesquisa como também ajudam a preencher 

lacunas que ficaram da análise documental. 

A compilação dos dados foi feita em planilhas no Excel, o que viabilizou a sistematização das 

informações e permitiu a criação de gráficos e tabelas. A etapa seguinte consistiu na espacialização 

dos mesmos no mapa-base eleito, lote a lote. Diante dessa demanda, o SIG se mostrou a ferramenta 

ideal por permitir georreferenciar as informações contidas no banco de dados e produzir mapas 

temáticos dos diversos layers (camadas) de informações referentes ao núcleo urbano.  

No que tange à utilização do SIG para pesquisas em História Urbana, nossa principal referência são os 

estudos de Gauthiez e Zeller (2014)57 realizados desde a década de 1990 na Universidade de Lyon. Os 

autores espacializaram dados dos séculos XVII e XVIII referentes ao caso lionês, desenvolvendo um 

know how importante para entendimento dos processos de transformações sociais e urbanos na 

escala do edifício, só possível por meio do georreferenciamento. O SIG permite cruzar e espacializar 

dados oriundos de fontes diversas como Licenças de Construção58, Règlement Génèral D’Alignement59 

e dos impostos similares às nossas Décimas Urbanas (o Vingtième60). Nesse sentido, Gauthiez e Zeller 

realizaram um trabalho pioneiro, revelando aspectos sociais de Lyon contextualizados e cotejados de 

modo regressivo com a realidade material da cidade atual. Assim como os pesquisadores brasileiros, 

a dupla de autores franceses deparou-se com as mesmas dificuldades em identificar o percurso 

estabelecido pelos fiscais da Vingtième, que também adotavam critérios subjetivos no seu percurso 

rua a rua, quarteirão por quarteirão (GAUTHIEZ; ZELLER, 2014, p. 102).  

Superados tais obstáculos, chegamos à conclusão de que o mapeamento desses dados, por mais 

conjecturais que sejam, são essenciais para a reconstituição do espaço urbano por fazer emergir 

questões importantes que seriam omitidas se ficássemos limitados somente às planilhas ou aos 

gráficos sem entrecruzar os dados georreferenciadamente. A espacialização torna possível desvendar 

                                                 
57 Conferir GAUTHIEZ, Bernard; ZELLER, Olivier. Lyon, the Spatial Analysis of a City in the 17th and 18th centuries. 
Locating and Crossing data in a GIS Built from written sources. In Mapping Spatial Relations, their perceptions 
and dynamics. The city today and in the past. Springer International Publishing Switzerland, pp.97-118, 2014, 
Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, 2014. 
58 Que revelavam as transformações nas edificações ao longo dos anos, assim como suas características e nomes 
dos responsáveis.  
59 Referente às normas de alinhamento das ruas e praças, visando o embelezamento da cidade que crescia a 
passos rápidos. 
60 Imposto fiscal anual que correspondia a 1/20 do valor do aluguel da propriedade urbana. 
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a vizinhança na escala do edifício, revelando personagens, grupos sociais e lideranças. Dessa forma, o 

estudo, para além das questões morfológicas do sítio urbano61, abre uma gama de novas possibilidades 

de pesquisa ao envolver questões sociais, jogando luz nos atores – os verdadeiros transformadores do 

espaço urbano e protagonistas das dinâmicas locais na vida cotidiana (Braudel, 1995). 

Inserimo-nos assim numa nova geração de estudos regionais sobre História da Urbanização, que vem 

direcionando outros rumos de investigação acerca do período colonial. De acordo com Beatriz Bueno 

(2016), esses estudos começam a romper com as fronteiras dos atuais Estados brasileiros, com vistas 

a explorar questões macrorregionais e enxergar a diversidade desses territórios. Nesse contexto, 

contrariamente aos discursos instituídos pela historiografia tradicional, novos problemas – ou 

problemas antigos, analisados sob uma ótica inovadora – ainda não contemplados estão ganhando 

contornos e se libertando das amarras da historiografia tradicional. Pretendemos aqui superar essa 

postura arcaica, demonstrando a diversidade de atividades e atores que legaram traços materiais 

específicos e igualmente diversificados na paisagem territorial e urbana.  

 

Hipóteses 

Como abordado anteriormente, identificamos que a historiografia goiana trata o Oitocentos com o 

amargor da decadência em função do fim do ciclo do ouro, uma vez que sempre se viu muito atrelada 

à figura mítica do “bandeirante”, intrépido desbravador sempre em busca do ouro no sertão 

desconhecido. E assim foi sendo moldada a identidade goiana, nesse lugar comum preso a convicções 

tão repetidas que passam a ser tidas como verdades. Afinal de contas, o que reluz mais que o ouro?  

O certo é que circuitos econômicos tidos como secundários também movimentavam a Capitania e 

tiveram peso decisivo quando a queda da produção aurífera se acentuou, principalmente a partir do 

início do século XIX. Entretanto, por anos a historiografia insistiu em salientar a ideia de que a Capitania 

se encontrava em “estado de profunda depressão” (PALACÍN; GARCIA; AMADO, 1995, p. 85). Frente a 

esse quadro, nos questionamos: as mazelas da crise do ouro teriam atingido da mesma forma toda a 

Capitania de Goiás? Diante dessa questão, chegamos a três hipóteses, que serão trabalhadas na tese:  

1. O amplo território da Capitania de Goiás não era homogêneo – seja do ponto de vista físico, 

geográfico e humano. Encontramos três biomas diferentes: a Amazônia do noroeste, a Mata Atlântica 

                                                 
61 Percebemos que o conhecimento das dimensões originais dos terrenos seria indispensável em um estudo de 
morfologia urbana – o que não é o foco desta pesquisa. Com a espacialização aproximada dos dados das Décimas 
Urbanas, privilegiamos a identificação conjectural dos proprietários por logradouro, sua renda, seu gênero, seu 
status social, além de apontar o estado de conservação dos imóveis.   
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do sudeste e o Cerrado, predominante. Por outro lado, várias etnias indígenas habitavam a região, 

como os Caiapó ao sul, os Goya nas proximidades de Vila Boa, os Carajá e Avá Canoeiro nas 

proximidades do Rio Araguaia, os Xavante entre os rios Araguaia e Tocantins e os Xerente a nordeste 

– isso só para citar alguns.  

2. Com a febre do ouro, diferentes povos passaram a ocupar o território, sobretudo “paulistas”, 

“baianos” e portugueses, isso sem contar com os escravos oriundos de diversas partes da África. A 

apropriação das microzonas desse imenso território se deu de forma diversa, estabelecendo interfaces 

macrorregionais diferentes. Logo, os modos de interação antrópica com o ambiente e os encontros 

culturais com os habitantes mais antigos se deram de forma heterogênea. A materialidade da 

apropriação do território não é a mesma. 

3. Em face a esse cenário multifacetado, é natural surgirem diversos tipos de ocupação e vocações 

econômicas, em decorrência das formas diferenciadas de apropriação. Isso se reflete nos núcleos 

urbanos e em sua materialidade. Tanto é que em 1809 a Capitania de Goiás foi fragmentada em duas 

- Comarca Norte e Comarca Sul - de modo a operacionalizar a sua administração. Conforme verificamos 

em documentação de 180462, essa divisão já ocorria na prática, como na forma com que o governador 

Mascarenhas se referia aos julgados da repartição do norte e julgados da repartição do sul.   

Diante desse quadro, entendemos que a decadência não tenha atingido de forma homogênea toda a 

Capitania. Em algumas regiões que não foram tão afetadas pela crise, percebemos apenas uma 

estagnação econômica. A Capitania de Goiás era heterogênea do ponto de vista geográfico, social, 

econômico e cultural. A partir dessa constatação, conseguimos chegar a resultados que vem 

comprovando essa heterogeneidade, por meio da análise das Décimas Urbanas nos estudos do 

intraurbano. As Décimas Urbanas, ao reconstituir parte da tessitura urbana e da sociotopografia dos 

núcleos no início do Oitocentos (década de 1810) permitem rever índices de decadência e opulência 

no território das comarcas e nos espaços intraurbanos. O peso real da crise foi diferentemente sentido 

em cada região e deixou traços igualmente diversos, explorados neste trabalho.  

A cartografia vem se mostrando uma forte aliada por espacializar dados identificados nos manuscritos 

e, através de topônimos, localizar dados identificados na documentação. Um exemplo disso, conforme 

apontamos anteriormente, é a sinalização de “várias fazendas de gado” mapeado por Thomas de 

Souza no “Mapa dos Julgados” entre os julgados de Traíras e Crixás. Por meio das informações que a 

                                                 
62 Conferir LIVRO de registro da correspondência oficial de d. Francisco de Assis Mascarenhas, capitão geral da 
capitania de Goiás, com a Corte, relativo ao governo da dita capitania. Fonte: Biblioteca Nacional – Manuscritos 
– Cod. 09. 04. 002 e 09. 04.003. 
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cartografia transmite, cotejando com outras fontes primárias, reconstruímos territorialidades e 

reconstituímos espacialidades já não mais existentes, mas significativas no recorte temporal estudado. 

Para tanto, na escala do intraurbano, nos valemos dos SIGs Históricos (Sistemas de Informação Geo-

Históricos), ferramenta indispensável para a feitura de cartografias temáticas e regressivas, articulando 

banco de dados complexos ao georreferenciamento das informações. 

Mesclando as habilidades de distintas áreas de conhecimento, como a da investigação própria do 

historiador e a facilidade em decifrar representações gráficas e interpretar aspectos mais finos da 

cultura material do arquiteto, esta tese foi desenvolvida num intenso ir e vir, bebendo diretamente da 

fonte em arquivos históricos e percorrendo as paisagens e as ruas e becos das quatro cidades aqui 

trabalhadas. 

 

Estrutura da Tese 

A tese se divide em duas partes, assim separadas em função da escala de análise trabalhada. A Parte I 

compreende dois capítulos e abarca a escala macroterritorial da capitania. A Parte II também se divide 

em dois capítulos e foca a escala micro, incorporando a jurisdição do julgado e o intraurbano. 

Conforme tratamos anteriormente, o recorte temporal incorpora a ocupação da empresa colonial nas 

Minas de Goyaz e nas Minas do Tocantins c. 1720 até a chegada da nova leva de povoadores 

interessados em cultivar a terra, sobretudo do sul da capitania, fenômeno que se iniciou entre 1830 e 

1840. 

Alinhada aos objetivos propostos neste trabalho, na Parte I abordamos o processo de formação do 

território na Capitania de Goiás, entendendo a sua diversidade caracterizada pelos aspectos físicos do 

território, por sua formação social e pelas diferentes formas de apropriação provenientes de encontros 

culturais e trocas distintas de norte a sul, investigando inclusive as demais atividades econômicas 

vigentes – o comércio, a agricultura e a criação de gado. Dessa forma, o Capítulo 1 apresenta a 

Capitania de Goiás como um grande mosaico. Trata das lógicas que guiaram a ocupação do território 

e como se deu a configuração da paisagem cultural, ocupada por diferentes frentes. Nesse capítulo 

vamos abordar a lógica do processo de urbanização atrelado ao ciclo minerador e suas relações com 

os demais fatores econômicos e de produção que movimentavam a animavam a capitania. 

 

A Parte I incorpora ainda outros objetivos propostos para a escala macro, como a análise das políticas 

de colonização da Coroa Portuguesa na Capitania de Goiás, pormenorizando aspectos específicos 

correntes nas zonas de mineração. Caracterizando a postura da Coroa naquela época específica para 
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o caso da capitania, temos a implementação da rede de julgados sobre uma rede urbana preexistente. 

Nesse bojo, o Capítulo 2 abarca como a capitania se organizou política e administrativamente, 

compreendendo as políticas de urbanização da Coroa. A partir da distribuição da rede de julgados no 

território, vamos analisar o papel dessas diferentes frentes de representação do poder.  

A Parte II, ao incorporar a escala micro, se atém aos objetivos voltados ao intraurbano, que 

compreende a investigação do processo de desenvolvimento urbano de uma vila (Vila Boa) e de três 

arraiais (Natividade, Pilar e Meia Ponte). Nesse contexto relativo à hierarquia urbana se insere o 

Capítulo 3, que busca compreender a conformação dos núcleos que surgiram a partir da extração do 

ouro. Com exceção de Vila Boa e de alguns aldeamentos indígenas, os arraiais não receberam normas 

urbanísticas que ditavam a ocupação do espaço, tampouco recursos suficientes para a implementação 

de obras de infraestrutura urbana. A partir daí iniciamos a abordagem desses núcleos urbanos, 

acompanhando a sua gênese e a forma como foram se desenvolvendo com o passar dos anos, até 

chegar ao quadro a ser analisado no capítulo seguinte. 

A tão falada decadência teria afetado os núcleos mineradores de forma homogênea? Como vimos, 

essa questão norteia o presente estudo. Diante desse cenário, é possível constatar um campo de 

investigação ainda inexplorado à luz de fontes primárias armazenadas nos arquivos públicos, que não 

foram devidamente analisadas sob essa ótica. Assim, no último capítulo nos propomos a investigar em 

que medida a decadência proveniente da queda da extração do ouro interferiu no cotidiano e na 

dinâmica de quatro núcleos urbanos: Vila Boa63 e os arraiais de Pilar, Meia Ponte e Natividade nos 

primeiros anos do opaco século XIX, amparados no estudo da Décima Urbana com o cruzamento de 

outras fontes de naturezas diversas. Os Cadernos de Lançamento da Décima Urbana nos ofereceram 

subsídios para fazer essa análise, uma vez que elenca aqueles imóveis que se encontravam em uso, 

abandonados e até mesmo arruinados, revelando importantes índices de ocupação desses núcleos 

urbanos. Por outro lado, ao revelar o valor do tributo, baseado no rendimento anual do imóvel, 

chegamos à cotação dessas casas, revelando aqueles núcleos em que os imóveis estavam mais ou 

menos desvalorizados, um verdadeiro termômetro da economia local.  

Por fim, fechamos a tese com as considerações finais, certos de que contribuições futuras tendem a 

engrandecer o debate sobre esse assunto tão controverso. No Apêndice disponibilizamos planilhas 

com o arrolamento dos imóveis cadastrados nas Décimas Urbanas de Pilar em 1816, Natividade em 

1817, Vila Boa em 1818 e Meia Ponte em 1819. Finalizando o Apêndice, ofertamos uma versão 

                                                 
63 Vila Boa, no momento desta análise, passou a ser reconhecida como Goiás, por ter seu título elevado para 
cidade em 1818. 
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compilada em forma de planilha da “Relação dos Habitantes aSituados no termo da Freguesia d´Nossa 

Senhora do Rozario, Minas d´Meia Ponte, Comarca de Villa boa d´Goyas”64, elaborada em 1818.65 

                                                 
64 Fonte: Arquivo Histórico do Estado de Goiás – Documentação Avulsa I – Caixa 9 - 1818 – Pacote 2. 
 
 

MAPA DA PÁGINA SEGUINTE: Mappa dos sertões que se comprehendem de Mar a Mar entre as capitanias de S. Paulo, Goyazes, Cuyabá, Mato-Grosso e Pará. Fonte: 

Fundação Biblioteca Nacional. Manuscritos – Cod. 049, 05, 008, n.02. 





Parte I



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1. OS “SERTÕES DE MAR A MAR”:       

A PAISAGEM NO JOGO DE TROCAS 

 

 paisagem da Capitania de Goiás não era homogênea. O cerrado cobria a maior parte do 

território, mas são notáveis até os dias atuais zonas de transição ocorridas em função do      

encontro de vegetações do cerrado com a de outros biomas1. Manchas da Mata Atlântica 

na região sul do atual Estado de Goiás e a presença da Floresta Amazônica ao norte do que hoje 

compõe o Estado do Tocantins (sobretudo às margens do Rio Araguaia) também fazem parte do 

cenário do território em estudo. Mesmo o Cerrado, que renasce todo ano como uma fênix após as 

queimadas, apresenta feições variadas em seus diferentes contextos. Spix e Martius (1981, p. 111) 

assim representam no início do século XIX os aspectos da paisagem na região do Arraial de Flores no 

Vão do Paranã2, próximo às fronteiras com as capitanias de Minas Gerais e Pernambuco  

                                                 
1 O RADAMBRASIL (BRASIL, 1981, p. 526) classifica essas faixas como áreas de tensão ecológica.    
2 Como os locais se referiam ao vale do Rio Paranã, um dos tributários do Rio Tocantins. A documentação 
normalmente menciona o Vale do Rio Paranã como Vão do Paranã, região propícia à criação de gado no período 

A 
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Entre duas montanhas isoladas de pedra calcária da Serra do Meio, o caminho levou-
nos por um terreno muito desigual, no qual um matagal cerrado e tabuleiros se 
alternavam com pequenos bosques de palmeiras. A vegetação tem muita 
semelhança com a do Rio São Francisco; mas também se encontram plantas que 
pertencem às chapadas de Minas e o conjunto de vegetação parece indicar que esta 
bacia do Paraná3 aparece uma flora própria. 

Paulo Bertran (2011, p. 58, 59), o verdadeiro Homo cerratensis, retrata o bioma e uma de suas duas 

“estações”4: 

São os cerrados a taxonomia brasileira das universais savanas, bem compostos e 
orquestrados de campos limpos desérticos, de capões de matas, de campos sujos e 
campos rupestres que fariam o botânico francês Dr. Glaziou exclamar, em 1894: 
“todos esses elementos cuja disposição se poderia atribuir à inspiração de um artista 
sublime, e que dão à paisagem o aspecto mais aprazível e que não há nada 
comparável, a não ser em miniatura os antigos parques ingleses, desenhados por Le 
Notre ou Paxton... Tão profundamente gravou-se-me na memória a beleza do clima 
que de contínuo o tenho na mente...”. Referia-se o cientista francês à paisagem do 
Distrito Federal e escrevia no mês de dezembro, em plenas chuvas, o verde 
explodindo por toda a volta, esquecido das secas.  

Muito bem irrigada, a Capitania de Goiás era composta por rios das bacias do Prata ao sul e do 

Tocantins ao norte, duas bacias que possuem grande extensão espacial. Além disso, a capitania era 

banhada pelas lagoas naturais formadas a partir do afloramento de águas subterrâneas. O território 

comportava toda essa diversidade - vegetal, geológica e hidrográfica - tendo servido de guarida para 

diferentes povos indígenas, poucos ainda em seu território de origem, uma vez que já foram 

exterminados ou tiveram que se mudar sucessivamente (na maioria das vezes de forma compulsória) 

para a manutenção de sua existência. Com a chegada dos aventureiros e exploradores que vieram de 

diversas partes da colônia e da metrópole em busca das riquezas minerais, e dos negros africanos de 

diferentes procedências5, que empreenderam a árdua tarefa de extrair o ouro e cultivar a terra, a 

paisagem foi sendo alterada sucessivamente. Os modos de interação antrópica desses diferentes 

grupos no território imprimiram uma ocupação plural, compondo assim uma paisagem cultural 

bastante heterogênea. 

                                                 
colonial. A palavra vão empregada na acepção vale aparece em diversos documentos e assim a conservamos em 
nosso texto, de modo a preservar o estilo original. 
3 Spix e Martius (1981) na maior parte do texto nomeiam o rio da maneira correta, Paranã. Eles não são os únicos 
a se referirem ao Rio Paranã como sendo Paraná. 
4 Estações entre aspas, pois ao contrário de outras regiões do Brasil que conhecem as quatro estações do ano, o 
Cerrado vivencia apenas duas. De acordo com RADAMBRASIL (BRASIL, 1981, p. 532), “O regime das chuvas é 
tropical com duas estações (seca e chuvosa) bem marcadas. O período seco, de 4 a 5 meses, inicia em maio, indo 
até setembro. As chuvas concentram-se no verão e 80% caem de novembro a março”. 
5 Provenientes de dois grupos etno-linguísticos: os Bantos e Sudaneses (MORAES, 2007; SALLES, 1992). 
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O território com que os primeiros exploradores se depararam era rico, rico de diversidade natural, de 

etnias6 e línguas7, rico de ouro. Por envolver tantas especificidades que não são do campo do arquiteto-

urbanista8, para empreendermos a leitura da paisagem cultural regressiva da Capitania de Goiás vamos 

nos basear em estudos realizados sobretudo nas áreas da Botânica, Etnografia, Geografia e 

principalmente da História. As fontes e as referências bibliográficas são as mais diversas, com destaque 

para os relatos oficiais como os diários de viagem9, Notícia Geral da Capitania da Goiás em 178310, 

Collecção de noticias da Capitania de Goyaz, vindas a mãos de particulares assim por Diarios, e Cartas, 

como por copias de papeis de Officio; e deduzidas por sua serie, q’. tem principio em mayo de 177211, 

Livro de registro da correspondência oficial de d. Francisco de Assis Mascarenhas, capitão geral da 

capitania de Goiás, com a Corte, relativo ao governo da dita capitania12, Memoria Economica Politica 

                                                 
6 Na concepção de Paulo Bertran (2011, p. 71), “uma verdadeira Babilônia de gentes e conflitos potenciais”. 
7 Curt Nimuendajú (1981) em 1944 destacou quatro famílias linguísticas: o Karayá como a dos povos Karayá 
localizados na margem do Rio Araguaia próximo à Ilha do Bananal, o Otuké dos Boráros nos atuais municípios de 
Mineiros e Caiapônia, o Tupi falado por poucas etnias como os Canoeiro e Tupinambá e por fim o Gê, família 
linguística mais difundida, abarcando o território de norte a sul com representantes como os Kayapó, os Xavante, 
os Akroa e os Xerente, dentre outros. Ao longo das diferentes fontes estudadas, encontramos formas distintas 
na grafia das etnias. Optamos, sempre que possível, por manter a forma como foi encontrada na fonte. 
8 De antemão nos desculpamos por prováveis equívocos e análises errôneas. Aqui não temos a pretensão de 
fazer uma cartografia da Geomorfologia, do padrão hidrográfico, da fisionomia da vegetação e das etnias que 
existiam no território antes ou durante a criação da capitania, tampouco do momento atual. Apenas queremos 
destacar a rica diversidade física, natural e humana. Vale salientar que, segundo Ab´Sáber (2008, p. 65), “(...) um 
levantamento qualitativo e quantitativo extensivo e preciso dos ecossistemas naturais brasileiros é algo ainda 
por ser alcançado pela ciência, tamanha a variedade, complexidade e dimensão dos ambientes naturais originais 
encontrados no Brasil”. 
9 Diários de viagem dos novos governadores de Goiás e Mato Grosso, que partiram juntos do Rio de Janeiro em 
1772 com destino às capitanias que iriam administrar. De acordo com Joze Vasconcellos Soveral e Carvalho 
(PINHEIRO; COELHO, 2006, p. 27), a comitiva contava com mais de 80 pessoas. O primeiro diário do futuro 
governador da Capitania de Goiás e o de Luiz d´Albuquerque de Mello Pereira e Caceres, futuro governador da 
Capitania de Mato Grosso, apresentam informações semelhantes relatando as léguas percorridas, os pousos em 
que pernoitaram, a hora das saídas e das chegadas nos ranchos ao longo do trajeto, os corgos, rios e ribeirões 
atravessados (indicando a existência ou não de ponte sobre eles), breves descrições dos núcleos urbanos e das 
paisagens. O diário de Caceres era bem organizado, apresentando uma planilha onde constavam todos esses 
dados, inclusive a latitude e a longitude dos ranchos e a meteorologia, acenando se o clima estava chuvoso, frio, 
quente ou muito quente, dentre outras variações. Conferir Diário de uma viagem feita do Rio de Janeiro até Vila 
Bela, capital de Mato Grosso. Fonte: Biblioteca Nacional de Portugal. Disponível em < 
http://purl.pt/27085/5/index.html>. Acesso em 30.nov.2017. 
10 Nesta tese nos debruçamos sobre a Notícia publicada em dois tomos por Paulo Bertran (1997, 2010) que, além 
de disponibilizar o texto do Notícia Geral, fez um apanhado com outros documentos do século XVIII. O 
documento original de Notícia Geral encontra-se na Biblioteca Nacional no Setor de Manuscritos – Cod. 16, 03, 
002. 
11 Trata-se de um rico compêndio de documentos reunidos ao longo do governo de Joze Vasconcellos Soveral e 
Carvalho. O volume único, em bom estado de conservação, possui 21 documentos distribuídos em 142 páginas. 
Dentre eles, os dois primeiros diários de viagem do futuro Barão de Mossâmedes (os dois primeiros foram 
publicados por Pinheiro e Coelho a partir do que seria sua versão original), um terceiro diário cobre a viagem ao 
distrito diamantífero e limites com Mato Grosso, Relatos sobre a expedição do Rio Tocantins em 1773, dentre 
outros documentos não menos importantes. Fonte: Biblioteca Mario de Andrade - Coleção de Obras Raras e 
Especiais. 
12 Assim como o documento descrito acima, o Livro de registro... trata de vários documentos referentes ao 
governo de Dom Francisco de Assis Mascarenhas com início em 1804 até 1809. Os documentos estão distribuídos 
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sobre o Comercio activo da Capitania de Goyaz13 e Memória em que se mostram algumas providências 

tendentes ao melhoramento  da agricultura e comércio da Capitania de Goiás14 e análise da cartografia 

histórica, levando-se em consideração rastros toponímicos presentes também na cartografia atual, 

com atenção especial aos elementos da paisagem.  

Os mapas de época revelam aspectos da rede de arraiais, das poucas vilas, dos julgados, dos 

aldeamentos, dos presídios, das contagens e dos registros articulados entre si por meio dos caminhos 

(em alguns casos, inclusive com sinalização das distâncias medidas em léguas), sobretudo terrestres. 

Amalgamando todo esse sistema se distribuía a rede hidrográfica, entremeada a cadeias de montanhas 

e, em menor grau, a representação da vegetação. Na cartografia, além dos aspectos da paisagem e da 

rede urbana se destacavam os “vazios”, não tão vazios assim, onde estavam concentrados a maior 

parte dos indígenas. Encontramos algumas denominações empregadas na cartografia nesses espaços, 

como “pais incognito abitado devárias naçoens degentios” e “certão do gentio”: os sertões de mar a 

mar. Desses se destacavam pelos menos três: o sertão dos Xavante a noroeste, o sertão dos Acroá a 

nordeste e o sertão dos Caiapó a sul. Esses elementos compõem conjuntos paisagísticos genuínos que 

ensejam as vivências e os fluxos locais e extra-capitania. Conforme expõe Bueno (2016, p. 825),  

a visão de conjunto propiciada pelo exame de certos mapas permite assim 
reconceituar noções como a de ´rede´ e de ´urbano´ no Brasil-Colônia, analisando 
aspectos gerais e especificidades regionais, das diversas escalas, modalidades e 
temporalidades, propiciando novas hipóteses sobre enraizamento e mobilidade no 
processo histórico de ocupação e devassamento do território colonial.  

As narrativas dos “viajantes” do século XIX, mesmo com seus juízos de valor (CORRÊA, 2001; MACEDO, 

2014) ou com a apreciação estupefata e poética em relação à natureza (BELLUZZO, 1994) 

ultrapassando o olhar científico, relataram interessantes experiências vivenciadas em seus trajetos. 

Além disso, os relatos se alinham aos nossos objetivos, uma vez que os viajantes leram e absorveram 

a paisagem como um sistema, com ampla visão de conjunto, tratando de relações de pessoas com a 

                                                 
em dois volumes, muito bem conservados. Fonte: Biblioteca Nacional – Manuscritos – Cod. 09. 04. 002 e 09. 04. 
003. 
13 Relatório feito pelo Ouvidor Joaquim Theotonio Segurado em 1806. Como a cópia microfilmada do documento 
original do Arquivo Ultramarino (AHU_ACL_CU_008, Cx. 51, D. 2863 – Goiás) encontra-se ilegível em sua quase 
totalidade, nos debruçamos no mesmo documento publicado por José Mendonça Teles (1982) no livro Memórias 
Goianas 1. Posteriormente, encontramos uma versão dessa memória junto à compilação de documentos na 
brochura LIVRO de registro da correspondência oficial de d. Francisco de Assis Mascarenhas, capitão geral da 
capitania de Goiás, com a Corte, relativo ao governo da dita capitania. Fonte: Biblioteca Nacional – Manuscritos 
– Cod. 09. 04. 002. Doc. 170. 
14 Relatório elaborado em 1806 por Francisco José Rodrigues Barata, coronel lotado no Grão Pará. Assim como o 
relatório de Theotonio Segurado, este também foi publicado no livro Memórias Goianas 1, sob a coordenação 
de José Mendonça Teles (1982).  
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natureza, bem como da dinâmica cotidiana dos atores, seu ritmo de trabalho e como se teciam as 

sociabilidades. Para Martins (2014),  

Os sábios ilustrados vinham com objetivos claros: pretendiam explorar a região, 
avaliar suas riquezas naturais, indagar os costumes e hábitos dos habitantes e a 
formação de seus povoados. Porém, o caráter de aventura de que se revestiam as 
viagens era reservado a acontecimentos imprevistos, já que esses viajavam com um 
roteiro traçado, acompanhados por guias experientes, cartas de apresentação que 
facilitavam o contato com pessoas importantes e, principalmente, com uma sólida 
bagagem cultural baseada em leituras, mormente a de outros viajantes (...). 

Para realizar o exercício de reconstituição da paisagem de uma outra época tal como um espaço 

dinâmico de encontros, interações, trocas culturais e conflitos (BURKE, 2003), nos inspiramos em Paulo 

Bertran (2011), cujo trabalho batizado de Eco-História trata da paisagem cultural resultante de 

interfaces antrópicas (nativos e ádvenas) com o meio-ambiente dessa macrorregião15. Assim como 

Bertran, nos embrenhamos pelas veredas desse cerradão sem fim. Outra fonte de inspiração foi a 

pesquisa acerca das Minas da Repartição do Sul, desenvolvida por Nestor Goulart Reis (2013), 

conforme trataremos adiante. 

A nosso ver, a investigação in loco é essencial para a análise das evidências materiais, inclusive de 

vestígios arqueológicos desses outros tempos. Esta análise incorpora elementos da paisagem e das 

formações urbanas, ambas compostas por estratos de tempos sucessivos impressos nas rugosidades 

do presente, “(...) ao que fica do passado como forma, espaço construído, paisagem, o que resta do 

processo de supressão, acumulação, superposição, com que as coisas se substituem e acumulam em 

todos os lugares” (SANTOS, 2014, p. 140). O estudo da cultura material, entretanto, pede alguns 

cuidados e procedimentos próprios em sua análise, tanto que Nestor Goulart Reis, apropriando-se do 

conceito da palavra projeto, elaborou uma metodologia própria. De acordo com o pesquisador (REIS, 

2013, p. 43),  

As evidências deixadas pelas formações urbanas de uma região são tão úteis para o 
estudo de sua história quanto os documentos escritos. (...) Mas, também aqui, é 
necessário proceder a uma análise interna dessas evidências, para permitir sua 
utilização de modo adequado. (...) Não há uma correspondência linear entre 
necessidade e formas de soluções. (...) As formas finais são resultado de escolhas, 
entre conjuntos de possibilidades. O caminho para enfrentarmos essa questão passa 
por um velho recurso, de uso comum entre os arquitetos: o conceito de projeto.  

Entendendo o “estudo do projeto, como síntese das intenções possíveis ou realizáveis”, o autor busca 

indagar sobre as lógicas que precediam as escolhas. Esse método de análise, tendo como base as 

evidências materiais é tido por Reis (2013, p. 43) como “um método útil e válido para o estudo da 

formação social de qualquer região”. Segundo o autor 

                                                 
15 Mesmo incorporando a escala macroterritorial, destaca aspectos do território do nosso Distrito Federal. 
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(...) a utilização de remanescentes de espaços urbanos e de edifícios exige a 
reconstituição de seus projetos, isto é, a compreensão dos objetivos de seus 
promotores e de seus autores e, no caso de espaços urbanos, dos papéis do Estado, 
na época, em suas múltiplas formas e seus limites. (REIS, 2013, p. 44). 

Como os núcleos urbanos e a paisagem não são estanques, a análise também incorpora a forma como 

esses espaços foram sendo apropriados e consequentemente transformados ao longo do tempo. Tal 

linha de investigação considera a paisagem cultural como um todo sistêmico, relacionando paisagem 

natural, núcleos urbanos e rurais, locais de trabalho, agentes e seus modos de vida de forma 

relacionada, compreendendo os fatores econômicos e sociais que compõem a formação e a 

transformação contínua de um território.  

O que está em jogo são os processos sociais e econômicos que condicionaram a apropriação dos 

sertões e sua conversão em território, acompanhando de perto o modo de vida daqueles que iam 

transformando uma paisagem natural em paisagem cultural. Para Reis (2013, p. 38), “modo de vida” 

se refere ao “modo de organização da vida cotidiana, envolvendo o trabalho, o consumo e as relações 

com o meio ambiente”. Com base nessas diretrizes teórico-metodológicas, vamos analisar a paisagem 

cultural da Capitania de Goiás com foco na ampla diversidade de interesses e sujeitos e suas práticas 

cotidianas. 

As nossas fontes - que representam aspectos da paisagem cultural do período colonial -  situam-se na 

transição da economia do ouro para a atividade agropastoril. A essa altura, a rede urbana surgida 

direta ou indiretamente da mineração do ouro já estava consolidada. Ranchos e pousos ao longo dos 

caminhos desempenhavam diversos papeis na medida que acomodavam os viandantes, as bestas e os 

cavalos que os transportavam e as suas mercadorias. Os caminhos, por sua vez, conduziam aos núcleos 

urbanos e, ao mesmo tempo, costuravam as propriedades rurais, cortando a Capitania e 

estabelecendo conexões com outras territorialidades da Colônia. Os caminhos terrestres eram os mais 

utilizados, mas os rios também atenderam em menor grau a essa demanda, embora tenham sido 

extremamente vigiados nas primeiras décadas de extração do ouro. O contrabando era um fantasma 

que assolava a Metrópole e em nome do controle das riquezas, todas as estradas que se comunicavam 

com as capitanias vizinhas possuíam Registros para fiscalização e taxação dos fluxos e mercadorias. 

Inserida nessa política de controle, a navegação dos rios Araguaia e Tocantins, proibida por cerca de 

50 anos, passou a ser incentivada apenas nas últimas décadas do século XVIII. O desdobramento dessa 

ação a médio prazo foi a instalação de presídios nas margens dos rios Tocantins e Araguaia, como 

medida para atenuar o problema dos ataques indígenas às canoas que por lá navegavam. 

Em nossa leitura retrospectiva da paisagem cultural dessa macrorregião dos Sertões dos Goyazes, 

buscaremos combinar a análise das diversas peças que compunham o mosaico da paisagem, tais como 
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os atores que atuaram diretamente na transformação do espaço, as distintas formas de apropriação 

por meio de diferentes modos de produção, as redes urbanas envolvendo núcleos com status e 

hierarquias variadas como centros políticos e de abastecimento em meio aos eixos por onde se 

deslocavam pessoas, mercadorias e produção, conformando relações comerciais dentro da Capitania 

de Goiás e fora dela. 

 

1.1.  O Cerrado – uma introdução 

Bertran assinala a primeira vez que se deparou com a palavra cerrado na documentação primária. Foi 

num requerimento de pedido de sesmaria em 1776, para os lados do Rio Descoberto, no julgado de 

Santa Luzia. De acordo com o historiador (BERTRAN, 2011, p. 330), o termo serrado foi utilizado para 

designar a paisagem em volta. Buscamos o significado da palavra no século XVIII e encontramos no 

dicionário de Raphael Bluteau, dentre outras acepções, que cerrado seria um lugar “em que há muitas 

arvores, que fazem sombra”16.  

Mata de galeria, cerradão, campos limpos, campos sujos... As formações vegetais encontradas no 

Cerrado são as mais diversas, variando desde florestas, savanas a campos, condicionadas de acordo 

com a geomorfologia da região, aspectos do solo e a presença de água ou não nas proximidades – 

dentre outros fatores. Na concepção atual, Assis Ab´Sáber (2008, p. 132, 133, 134) explica que o 

Cerrado é diverso e se desdobra em três grandes variações: o cerrado propriamente dito (cerrado 

stricto sensu), o cerradão e os campos, cada um com características próprias:  

Os cerrados, outrora designados ´campos cerrados´, por oposição visual dos que 
provinham de altas e densas florestas costeiras, são formados por vegetação com 
árvores baixas e troncos retorcidos, de imediato reconhecimento: plantas de tronco 
lenhoso com galhos retortos e bizarros, que perdem as folhas durante a estação mais 
seca do ano. O caráter de savana dos cerrados típicos é marcado pelo fato de que a 
luminosidade e o calor atingem o chão, por entre as arboretas e pequenas árvores. 

Os chamados cerradões constituem uma vegetação arbórea que se destaca na 
paisagem geral dos cerrados, diferenciando-se fisionomicamente dos ´campos 
cerrados´ pela altura e biomassa vegetal. Entretanto, os cerradões são compostos 
em grande parte das espécies mais desenvolvidas existentes nos cerrados, incluindo 
porém apertados sub-bosques e alguma vegetação herbácea. Em áreas mais 
distantes da faixa de transição entre chapadões florestados e os primeiros 
chapadões do Brasil Central, os cerradões se apresentam como bosquetes. Não 
podendo ser confundidos, porém com eventuais capões de mata alta e biodiversa, 
tidas como aquela que predomina no chamado mato grosso de Goiás. Outro fato 
relacionado é a questão da transformação dos cerradões em ´campos cerrados´ por 
meio de diferentes iniciativas de proprietários vizinhos. 
(...) 

                                                 
16 Conferir Vocabulario Portuguez & Latino – Vol. 2. p. 253. Disponível em < https://goo.gl/U7UGaU >. Acesso em 
02.dez.2017. 
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A denominação mais antiga no Brasil aplicada a paisagens destituídas de matas 
densas e biodiversas foi a palavra ´campos´. (...) A expressão ´borda da mata´ foi 
aplicada a setores de confins da vegetação aberta e ao início brusco de florestas 
tropicais. No Brasil Central prevaleceu um termo híbrido, de boa significância: 
campos cerrados. Setores intocados de plantas dos cerrados, em uma assembleia de 
vegetação localmente mais densa e biodiversa, foram designados por cerradões, os 
quais um dia, muito trabalhados, cediam lugar a campos abertos. No sudoeste de 
Goiás, a vegetação mais aberta, pontilhada por indaiás anões, existentes em rasos 
altiplanos sedimentares arenosos, foi reconhecida pela significativa expressão 
campestre. Enquanto a vegetação aberta e homogênea de algumas depressões 
colinosas recebe o nome de campos abertos. (...) Por fim, os mais recentemente 
chamados de campos de cimeira, existentes em topos de maciços antigos (...). 

A fauna e a flora do Cerrado se adaptam à alternância entre os períodos extremamente secos a muito 

chuvosos. Como parâmetro de comparação, a precipitação da área central dos cerrados é de três a 

quatro vezes maior que a média anual do domínio das caatingas. Mesmo enfrentando uma longa 

estação de seca, no Brasil Central chove de 1.500 a 1.800 milímetros ao ano (AB´SÁBER, 2008, p. 132). 

Isso justifica a perenidade dos rios nessa região e a acumulação de água nos lençóis freáticos. 

Importante aliada na manutenção dos rios é a existência das florestas de galeria, que infelizmente vem 

sendo cada vez mais devastadas.  

Pohl (1976, p. 124) apresenta a estação chuvosa de modo bastante pragmático no trecho abaixo: 

A estação chuvosa começava em meados de setembro; os dias de chuva 
aumentavam em número, violência e duração dos aguaceiros até fevereiro ou 
março. Aliás nestes meses era quando se mostrava mais intensa a fúria do tempo. 
Várias tempestades se armavam simultaneamente (...) e descarregavam-se, 
habitualmente, de manhã e de tarde, com a impetuosidade de trovões e raios, de 
que na Europa apenas se pode fazer idéia. Esse fenômeno era acompanhado de 
violentíssimo aguaceiro. Diminuindo as chuvas nesse período, começa um 
intolerável mormaço cuja evaporação lembra um forte banho de vapor. 
Ardentíssimos raios de sol mais aumentam essa semelhança. (...) De manhã e de 
tarde sobrevém, então, sensível frio. (...) Só no fim de abril cessa a estação chuvosa 
e começa o período da seca. (...) Apesar disso, o clima de Goiás é salubre, 
especialmente na parte meridional. Ao norte, de Água Quente para cima até as 
cercanias de São João da Palma, é insalubre. Ali, durante a estação seca, grassa a 
febre pútrida com tal furor que ceifa famílias inteiras. (...) A causa principal do mal 
deve ser procurada na água estagnada que os habitantes são obrigados a beber. 

Vindo quase a falecer próximo à Aldeamento do Carretão17, em virtude da aridez do clima seco 

associado aos grandes percursos vencidos debaixo do sol em conjunto com noites frias banhadas pelo 

sereno, Pohl (1976, p. 178) assim descreveu a variação climática 

Em peregrinações anteriores fomos perturbados pela inclemência das chuvas; agora 
nos atormentava a companhia do calor seco, sufocante, que já entrara no pleno gozo 
de seus direitos tropicais, embora apenas cinco dias tivessem decorridos depois de 
iniciado o tempo seco propriamente dito, isto é, desde a tempestade do dia 24 [de 

                                                 
17 Formalmente conhecido como Real Aldeia do Carretão de Pedro Terceiro, a cerca de 22 léguas de Vila Boa, ali 
viviam os Xavante capturados no território entre os rios Araguaia e Tocantins. O aldeamento foi criado em 1784. 
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abril]. Já começava a murchar a vegetação dos campos. Em parte, haviam sido 
queimadas grandes extensões das pradarias. 

Passado esse cenário já assolado pela seca, num caminho “monótono de campos secos”, Pohl (1976, 

p. 179) se depara com uma vereda, tendo ao fundo a Serra Dourada.  

A nossa trilha passava frequentemente por pequenos mananciais, cujas margens 
eram orladas de reneálmias e milhares de buritizeiros (Mauritia vinífera). Não vira 
ainda, destes, tamanha quantidade reunida. Repousei os olhos na bela vista que 
apresentavam essas árvores magnificamente desenvolvidas, com 17 metros de 
altura, coroas espalmadas e grandes folhas flabeliformes. Estavam todas em volta de 
um grande charco e superavam-se umas às outras na grandiosidade de seu 
crescimento e na plenitude da força vegetativa. O encanto da paisagem era realçado 
pela Serra Dourada, que se erguia majestosa ao fundo, apenas a duas léguas de 
distância e se estendida de leste para oeste.  

Saint-Hilaire (2004, p. 165) se refere às veredas como um oásis em meio à sequidão dos meses de 

estiagem, como se vê no trecho abaixo: 

Mesmo quando o capim dos pastos se torna totalmente ressequido pelo ardor do 
sol, sempre se encontra nos brejos um tapete de verdura e até mesmo algumas 
flores. Ali, da mesma forma que nos brejos do sertão de Minas, ergue-se altivamente 
o elegante buriti, cuja imponente imobilidade tão bem se harmoniza com a calma 
daquelas solidões. 

Spix e Martius (1981, p. 103) também fazem menção às veredas, identificando-as como varredas, tal 

como no linguajar dos sertanejos encontrados nas proximidades do Registro de Santa Maria. 

Recorrentemente descritas pelos viajantes, as veredas eram conjuntos paisagísticos típicos do cerrado 

e chamavam a atenção principalmente na estação da seca, por mostrarem sua vegetação verde em 

contraste ao seco circundante. A palmeira do buriti é uma marca típica desse subsistema e indica a 

presença de água, que aflora do lençol freático (FERREIRA, 2005). Cuidado! Conforme apontou Spix e 

 
Imagem 1. O cerrado múltiplo: lado a lado na mesma estrada encontramos  

o cerrado stricto sensu e os buritis ao longo de uma vereda 
Fonte: Foto da autora, 2016 
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Martius (1981, p. 103), próxima a essas áreas alagadiças, é melhor “passear a pé, em seco, e seguros 

de não toparmos com cobras gigantes, nem jacarés.” 

 Apresentando uma configuração mais densa, as matas chamaram a atenção de Saint-Hilaire no século 

XIX, embora não se assemelhassem às “florestas virgens do Rio de Janeiro”. De acordo com o 

naturalista,  

(...) há nelas [nas matas] belas árvores, que merecem nossa admiração. É bem 
verdade que se acham isoladas uma das outras, mas os intervalos entre elas são 
preenchidos por grandes arbustos agrupados compactamente e de copas 
entrelaçadas, debaixo dos quais podemos desfrutar de uma sombra e um frescor 
deliciosos. Ora vêem-se pequenas moitas de bambu, de hastes delgadas e flexíveis, 
ora diversos tipos de palmeiras, que dão variedade à densa vegetação que os cerca. 
Muitas vezes grossas lianas enlaçam as plantas, e o viajante se compraz em observar 
as diferentes formas das plantas e folhagens, às quais o europeu não está habituado. 
(SAINT-HILAIRE, 2004, p. 165). 

Como podemos observar, os tipos de vegetação eram dos mais diversos, uma vez que a área de 

abrangência do Cerrado era muito vasta. De acordo com Ab´Sáber (2008, p. 132) o cerrado ocupa uma 

área de mais de dois milhões de quilômetros quadrados. Nesse amplo território, as unidades de relevo 

também se apresentam de formas variáveis, destacando-se planaltos, que alternam com as depressões 

próximas aos rios. Permeando diferentes tipos de planalto, destacam-se as chapadas com seus 

“extensos topos planos alongados” (NOGUEIRA, 2008, p. 42). Não por acaso, muitos núcleos urbanos 

foram batizados aludindo a esse tipo de relevo, caso da Chapada de São Gonçalo, da Chapada de 

Natividade ou mesmo algumas regiões como a Chapada dos Couros ou a Chapada de Santa Maria. Em 

documentação de 1775 encontramos a indicação da Chapada dos Veadeiros18, nome pelo qual aquela 

região é conhecida até hoje. Além das grandes extensões composta pelos planaltos, depressões e 

chapadas, destaca-se a vasta planície da Ilha do Bananal19, circundada pelo Rio Araguaia. 

Impossível falar do Cerrado e não falar das queimadas. Um raio pode ocasionar o início do fogo na 

vegetação. Adaptado a esse tipo de incidente, o cerrado renasce a cada ano. Infelizmente, tal 

capacidade regenerativa não se aplica aos animais, que sempre sofrem com o fogo. O tipo mais comum 

de queimada é a provocada pela ação humana. Os índios já utilizavam as queimadas como artifício 

                                                 
18 O termo já era empregado desde o período colonial. O encontramos em um Ofício de junho de 1775 do 
Governador Jose de Almeida de Vasconcellos Soveral e Carvalho ao Marquês de Pombal. Conferir OFÍCIO do 
[governador e capitão-general de Goiás, barão de Mossâmedes], José de Almeida Vasconcelos [de Soveral e 
Carvalho], ao [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho 
e Melo], remetendo cópia da carta enviada ao ouvidor-geral da comarca de Vila Boa [António José Cabral de 
Almeida], sobre as medidas administrativas acerca da demarcação dos limites dos julgados da repartição do 
norte de Goiás. AHU_ACL_CU_008, Cx. 28, D. 1815 – Goiás. 
19 A ilha é identificada na documentação e na cartografia com as seguintes variações: Ilha de S. Anna, Ilha de 
Santa Anna, Certão do Gentio Corumbaré, Ilha do Gentio Corumaré, Ilha do Gentio Crumaré. A Ilha do Bananal é 
a maior ilha fluvial do mundo. 



70 | S e r t õ e s  d e  m a r  a  m a r :  G o y a z e s  e m  s u a s  f i l i g r a n a s   

 

para captura de animais. Os sertanejos e roceiros também se apropriaram dessa técnica para preparar 

o solo para um novo plantio ou para introdução de áreas de pastagens. Mesmo depois de tantos anos 

e com o avanço da tecnologia, ainda hoje tal prática continua em voga. Para a realização da queimada, 

inicialmente é necessário fazer o aceiro, que consiste na retirada de uma faixa de vegetação20 ao longo 

da cerca21 divisória da área a ser queimada no início do período seco, deixando o solo livre dos dois 

lados da cerca para que o fogo “controlado” de uma propriedade não se propague e venha a 

desencadear um incêndio de maiores proporções. 

 

Imagem 2. Jardim de Maytrea em chamas em virtude de incêndio criminoso  
em outubro de 2017 na Chapada dos Veadeiros (GO) 

Fonte: Rede contra Fogo - Chapada dos Veadeiros  
Disponível em <https://goo.gl/qkpKX2>. Acesso em 26.out.2017. 

Se a autocombustão foi uma constante e a regeneração sua consequência, podemos afirmar que seja 

pela ação antrópica ou pelas intempéries naturais, a paisagem herdada deve ser muito distinta da 

original. Mesmo as paisagens descritas pelos viajantes do século XIX devem ser lidas com cautela, por 

representarem uma natureza já alterada. 

 

                                                 
20 A EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) recomenda que a faixa do aceiro seja de dois a 
quatro metros de largura, ou o equivalente a duas vezes e meia a altura da vegetação. EMBRAPA. Aceiros evitam 
propagação de fogo em pastagens. Disponível em < https://goo.gl/TeZL5A >. Acesso em 26.out.2017. 
21 A cerca pode limitar uma propriedade rural com a estrada; separar diferentes propriedades ou diferentes 
pastos; separar a área cultivada da vegetação natural. 
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1.2.  O brilho do ouro 

Os momentos iniciais de ocupação e fixação dos povoadores nessa macrorregião foram condicionados 

pela exploração do ouro22. Renata Malcher Araujo (2015, p. 22) ao tratar das regiões mineradoras, faz 

menção a uma “espécie de eclosão simultânea de núcleos de povoamento”, gerando uma ocupação 

disseminada do território. Nos primeiros momentos não existia uma estratégia pré-estabelecida de 

ocupação territorial; a fixação se deu unicamente nos locais mais propícios à atividade mineradora. 

Sobre isso, aponta Gustavo Neiva Coelho (2001, p. 154): 

Não existe no processo de ocupação do território goiano uma sequência racional na 
forma como surgem os núcleos urbanos e nem em sua distribuição espacial. Existe 
um centro inicial irradiador, que é Sant´Anna, de onde partem os exploradores em 
busca de novos descobrimentos, principalmente nos sentidos norte e nordeste, 
sendo poucos e esparsos os núcleos surgidos a sul e sudeste23. 

Boaventura (2007, p. 30), por outro lado, defende políticas de ocupação nessa região desde o início do 

século XVIII, com a descoberta de ouro por Bartolomeu Bueno da Silva, inseridas em uma “antiga 

estratégia de posse e controle das terras coloniais” implementadas a partir do período filipino (1580 – 

1640).  Analisando dados e fontes diversas, verificamos que foi um longo e demorado processo.  

Nos primórdios, a administração das minas ficava à cargo da Capitania de São Paulo, responsável 

também pelos descobertos em Cuiabá e das Geraes. A administração local ficava sob o encargo do 

Superintendente das Minas, Bartolomeu Bueno. Os momentos iniciais certamente foram frenéticos, 

com o intenso surgimento de novos descobertos que em pouco tempo viriam a se transformar em 

arraiais. Diante desse cenário, é possível afirmar que não houve uma estratégia pré-estabelecida de 

ocupação, houve a descoberta de novos veios e a necessidade de ali se estabelecer. As políticas 

urbanísticas chegaram a passos lentos, com a ordem de criação de uma vila em 1736 e a instalação de 

Vila Boa apenas em 1739, afirmando-se a partir da autonomia da capitania em 1748 e da posse do 

primeiro governador em 1749. O primeiro mapeamento da capitania foi realizado em 1750. A elevação 

de outra vila, só se deu no século XIX, assim como a implantação do Bispado. O ritmo das minas era 

acelerado, mas o das políticas de urbanização, nem tanto.  

As zonas de urbanização até o encerramento do século XVIII correspondiam a cerca de 1/3 do território 

da Capitania de Goiás, envolvendo núcleos urbanos, ranchos e propriedades rurais que forneciam 

suprimentos aos passantes e aos arraiais, por estarem dispostos ao longo dos caminhos que cortavam 

                                                 
22 Anos depois a Coroa passa a trabalhar com políticas de urbanização no território. Na primeira metade do 
Oitocentos o foco muda, com o incentivo à agricultura, à navegação dos rios Tocantins e Araguaia e o 
estabelecimento do contato comercial com o Pará. 
23 Esse fato pode ser comprovado ao se analisar a cartografia antiga, na qual estão representadas áreas mais 
densamente ocupadas em detrimento de outras, só urbanizadas nos séculos seguintes.  
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a capitania em direção a sudeste, centro-sul, oeste e nordeste. O mapa de 1751 (Mapa 1) elaborado 

pelo cartógrafo italiano Francisco Tosi Colombina24 é bastante representativo nesse sentido, ao 

mapear os caminhos terrestres, descrever as derrotas25 fluviais, sinalizar o relevo, a hidrografia e os 

arraiais. Destacam-se os “vazios” na capitania, alguns deles realmente desocupados e outros ocupados 

por grupos indígenas. Essa sensação de “vazio demográfico” manteve-se ainda na primeira metade do 

século seguinte, conforme foi descrito por Castelnau (2000) em sua viagem de descida pelo Rio 

Araguaia até a região conhecida atualmente por Bico do Papagaio26, de onde subiu o Tocantins no 

caminho de volta.  

A urbanização guiada pela febre do ouro ao longo do século XVIII se deu em algumas frentes de 

povoação e exploração, aqui destacadas por sua localização geográfica: a pioneira na região do centro-

sul do que viria a se tornar a Capitania de Goiás diretamente vinculada ao Rio Vermelho (tributário do 

Rio Araguaia27), da qual decorreu o surgimento dos arraiais da Barra, Ferreiro, Santana, Ouro Fino, 

Anta, Santa Rita e Tesouras; seguidos pelos arraiais que estavam ao longo da estrada de São Paulo, 

caso do Córrego Jaraguá, Meia Ponte, Bonfim e Santa Cruz, seguindo pelo Sertão da Farinha Podre no 

atual Triângulo Mineiro28; os caminhos no extremo leste que conduziam a Minas Gerais por Santa Luzia 

e Couros; a ocupação da região do Alto Tocantins caracterizada pelas Minas do Tocantins, composta 

pelos arraiais de Água Quente, Traíras, São José Tocantins, Santa Rita, Moquém e Pontal e Carmo;  

também na porção norte caracterizada pelos arraiais localizados mais a leste, entre o Rio Tocantins e 

os limites com a Capitania de Pernambuco como Natividade, Conceição, Arraias; e outros arraiais que 

                                                 
24 Por muito tempo, a historiografia atribuiu esse mapa como sendo o primeiro elaborado da Capitania de Goiás, 
o que já foi superado. Fazendo coro com Boaventura (2007) e Vieira Jr, Schlee e Barbo (2010), acreditamos que 
a autoria do primeiro mapa da Capitania foi do Secretário do Governo de D. Marcos de Noronha, Angelo dos 
Santos Cardoso. O mapa de Angelo Cardoso (Mapa 12), assim como outras fontes de pesquisa - sobretudo a 
coleta de informações que Colombina colheu de viajantes e sertanistas, além de suas experiências pessoais de 
quem circulou pela capitania - serviram de subsídio para a elaboração do mapa de Tosi Colombina de 1751. O 
famigerado “primeiro mapa da capitania”, de autoria de Angelo dos Santos, encontra-se na Mapoteca do 
Itamaraty – Rio de Janeiro. Embora apresente algumas lacunas, encontra-se em bom estado de conservação. O 
mapa de Tosi Colombina de 1751, sem título, está em bom estado de conservação e se encontra arquivado no 
Arquivo Público Mineiro – Belo Horizonte. 
25 Para a pessoa não tão familiarizada com documentação histórica, esse termo causa um certo estranhamento. 
Em sua tese, Arraes (2017, p. 134) discorre sobre a raiz da palavra em diferentes matrizes linguísticas, como no 
francês com route e no inglês com road. Amparado no dicionário de Raphael Bluteau, Arraes sinaliza que o termo 
derrota refere-se ao trajeto feito não só por terra, mas também por mar ou por “qualquer outra parte”, inclusive 
rios. 
26 Região em que o Rio Araguaia encontra o Rio Tocantins, no extremo norte da capitania. 
27 Além do Rio Vermelho, os tributários do Rio Araguaia pela margem da Capitania de Goiás são os rios do Peixe, 
Crixá-açu, Água Limpa, Clara e Caiapozinho. Pela margem ocidental seus afluentes são os rios das Mortes, 
Cristalino e Barreiros. 
28 Em 1816 essa região foi incorporada à Capitania de Minas Gerais. Em função disso, o Rio Paranaíba passou a 
ser o limite da fronteira, que anteriormente era o Rio Grande. 
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gravitavam entre esses núcleos principais, caso de Pilar, Crixás, Lavrinhas e Guarinos, situados na 

estrada que ligava Santana – posteriormente Vila Boa – a Traíras. 

 

Mapa 1. Mapa de Tosi Colombina, 1751 
Fonte: Arquivo Público Mineiro – Belo Horizonte 
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Diferentemente das Minas da Repartição do Sul29 e seguindo a mesma lógica das minas das Gerais e 

de Cuiabá, os núcleos mineradores das Minas de Goyaz e do Tocantins originaram-se dos locais de 

exploração aurífera. Por esse motivo se desenvolveram em terrenos de topografia mais acidentada, 

próximos de cursos d´água e montanhas, locais de onde era extraído o ouro. 

Outro aspecto que também diferencia a ocupação dos sertões dos Goyazes das capitanias do sul diz 

respeito à forma como os núcleos urbanos se organizavam no território. No caso das Minas da 

Repartição do Sul, a ocupação se dava de modo mais disperso, com os arraiais localizados entre as 

zonas de mineração. Os arraiais mineradores das Minas de Goyaz e do Tocantins e mais a oeste, das 

Minas do Mato Grosso e Minas do Cuiabá surgiram com uma distância variável entre eles, conforme 

também ocorreu nas Minas da Repartição do Sul. Na Capitania de Minas Gerais, devido à alta 

produtividade do ouro, ocorreu o processo que atualmente conhecemos por conurbação urbana. 

Como exemplo desse fenômeno temos o caso de Vila Rica (Ouro Preto), que foi fruto da união de duas 

freguesias: a de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias e a de Nossa Senhora do Pilar. 

Fato corrente nas Minas da Repartição do Sul também vivenciado na Capitania de Goiás diz respeito 

ao abandono das lavras quando se esgotavam, disso decorrendo em um esvaziamento populacional, 

uma vez que as pessoas seguiam em direção a outras paragens economicamente mais viáveis. Em 

alguns casos, antigos núcleos mineradores tentavam se manter mesmo com a queda da extração do 

ouro. Caso de Ouro Fino, um dos arraiais pioneiros localizado nas proximidades de Vila Boa e que 

chegou a ter algum fôlego ainda no início do século XX, com a instalação de um seminário diocesano, 

mas que atualmente não passa de um sítio arqueológico dentro de uma fazenda particular, esquecido 

na zona rural do município da cidade de Goiás. Próximo dali temos o caso do Ferreiro, um dos 

descobertos de Bartolomeu Bueno, do qual atualmente só restou a Igreja de São João Batista em meio 

a propriedades rurais. Não muito diferente é a sorte de Traíras30, arraial dos mais prósperos no século 

XVIII, tendo sido cabeça de julgado e sede de freguesia. Atualmente sobrevive com apenas algumas 

centenas de moradores convivendo em pequenas casas entre ruínas de edificações do período 

colonial.  

Esse caráter nômade, típico do sertanista do sul, de forte influência indígena, marcou a lógica de 

ocupação das minas dos sertões dos goyazes, conforme aponta Coelho (2001, p. 151),  

                                                 
29 Entende-se por Minas da Repartição do Sul a macrorregião correspondente às capitanias do sul, incorporando 
uma extensa faixa no planalto e no litoral dos atuais Estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, 
compreendendo os núcleos de Cananeia, Iguape, Paranaguá, Curitiba, São Francisco do Sul, Guaratuba, Iporanga, 
Eldorado, Registro, Apiaí, Guapiara, Antonina, Morretes, Porto de Cima, São Paulo, Sorocaba, Santana do 
Parnaíba e Guarulhos, dentre outros (REIS, 2013). 
30 Seu nome foi alterado para Tupiraçaba e compõe um dos distritos de Niquelândia (antigo arraial de São José 
do Tocantins). 
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Não existe aqui, como em Minas Gerais, uma preocupação com a fixação mais 
estável. Talvez em decorrência da rapidez com que o ouro se esgota, a mobilidade 
da população se torna intensa por todo o território, podendo se observarem vários 
descobertos sendo feitos por uma mesma pessoa em pontos diferentes da Capitania, 
como Santa Rita e Cachoeira, atribuído a Antônio da Silva Cordovil, ou mesmo no 
caso de Manoel Rodrigues Tomar que, após sair de Vila Boa (Sant´Anna à época), vai 
ser o responsável pelos descobertos e pelo povoamento de Meia Ponte, São José e 
Água Quente. 

Outra recorrência típica das Minas da Repartição do Sul e observada em outras regiões da Colônia diz 

respeito à troca dos locais originais dos núcleos urbanos. A mudança do sítio poderia se dar das formas 

mais variadas, como a busca de um lugar mais próximo a fontes de água ou perto de um local propício 

para se instalar um porto, por exemplo. No caso das minas, se as lavras não mais ofereciam condições 

de trabalho, a opção era abandonar completamente o sítio e apostar em novos descobertos. Na 

Capitania de Goiás o único local que temos notícia de que pode ter ocorrido essa mudança seria 

Natividade, atualmente situada no Estado do Tocantins. Existe a possibilidade do núcleo urbano no 

alto da Serra da Natividade ter se deslocado para o sítio em que se encontra instalada a cidade 

atualmente31.  

O processo minerador na região das Gerais, Cuiabá, Matro Grosso e Goyazes foi classificado por Nestor 

Goulart Reis (2013) como sendo a segunda fase da extração de ouro na colônia, visto que a primeira 

fase correspondia à mineração de fins do século XVI na então Repartição do Sul. Existem muitas 

diferenças entre as duas fases, desde a forma de se relacionar com o meio-ambiente, à mão-de-obra 

empregada, às técnicas utilizadas para a extração do ouro e o agenciamento da divisão das áreas de 

trabalho entre os mineradores. Ao contrário do sistema de datas minerais empregado nas minas na 

segunda fase do ciclo minerador, na Repartição do Sul o rio era apropriado tal qual um grande 

latifúndio, cedido a um único explorador que se valia de mão-de-obra indígena. O processo de 

exploração era mais lento pois empregava um pequeno número de mineradores, acarretando em uma 

produtividade menor, caracterizando em assentamentos humanos de pequena densidade. 

De acordo com o pesquisador a segunda fase da exploração do ouro foi um desdobramento da anterior 

e em função disso, nos primeiros momentos de exploração das Gerais, Cuiabá, Mato Grosso e Goyazes  

(...) os métodos de organização do trabalho e de vida cotidiana foram certamente os 
de seus descobridores e primeiros povoadores, com seus índios e suas técnicas 
elementares, suas formas de apropriação, produção e ocultamento dessa mesma 
produção, como forma de sonegação. (REIS, 2013, p. 35). 
 

                                                 
31 Vamos nos aprofundar nesse caso no Capítulo 3, ao focarmos a análise no intraurbano. 
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De acordo com Eschwege (1979, p. 56, 57), Bartolomeu Bueno se valeu da mão-de-obra dos índios 

Goyá32 durante sua permanência no Arraial da Barra nos primeiros anos de exploração aurífera no 

território. 

Bueno não dispunha mais de autoridade para defender-se dos índios guaiás, que 
desrespeitavam frequentemente as suas ordens, opondo-se, violenta e 
astuciosamente, ao trabalho pesado, a que não estavam habituados. Não deixavam 
de ter razão, pois eram tratados como escravos. Assim, fugindo ao trabalho, 
abandonavam subitamente as zonas povoadas e retornavam às densas matas 
virgens. Ali, corria-lhes a vida pior: tribos cruéis disputavam-lhe palmo a palmo o 
terreno, origem de contínuas guerras, que os dizimaram totalmente. Por esse 
motivo, não existe mais atualmente nenhum ramo dessa raça. 

Mesmo que Bartolomeu Bueno ainda se apoiasse na mão-de-obra indígena para o trabalho de 

mineração, este método parece não ter sido muito popular entre outros mineradores. A adoção da 

mão-de-obra indígena na prática da mineração foi outro diferencial dos “paulistas”33 em relação aos 

demais, o que influenciou diretamente na forma de trabalho e no modo de vida. Considerando que as 

Minas de Goyaz e do Tocantins foram as últimas regiões a serem exploradas, já no segundo quartel do 

Setecentos, o processo produtivo empregado nas lavras trazia o know how das Gerais, valendo-se da 

mão-de-obra de escravos africanos34.  

Salles (1992, p. 229) nos mostra dados importantes acerca da chegada dos africanos nas Minas dos 

sertões dos Goyazes. O primeiro carregamento oficial de escravos data de 1752 mas o número de 

cativos não foi revelado na documentação. Por meio de correspondências arquivadas no Arquivo 

Público do Estado de Goiás, a pesquisadora (SALLES, 1992, p. 229) identificou agrupamentos de negros 

vindos da Capitania da Bahia em 1732, chegando ilegalmente em Meia Ponte, acompanhados de 

gados. Da Bahia, cerca de 30 anos mais tarde, chegou o que seria o maior comboio de que se teve 

notícia, totalizando 770 escravos. Moraes (2007, p. 201) assinala que o censo de 1792 documentou o 

maior número de africanos na Capitania de Goiás, correspondendo a 38.533 escravos. A partir de 

então, o contingente de escravos nunca mais atingiu esse patamar. 

Os dois grandes grupos africanos que chegaram à Capitania de Goiás eram compostos por sudaneses 

e bantos. Normalmente, o primeiro grupo chegava às minas goianas pela Capitania da Bahia e era 

                                                 
32 Ou Guaiá, como trata o Barão de Eschwege (1979). 
33 O termo paulista foi utilizado a partir de 1681. Os paulistas, em seu intenso processo de mestiçagem, 
incorporavam padrões culturais indígenas, adotando o tupi, o domínio da paisagem e uma relação especial com 
a natureza. A cultura mameluca organizava a produção e o consumo, tanto no planalto como no litoral (REIS, 
2013). 
34 Após a Guerra dos Emboabas os paulistas também adotaram o trabalho escravo africano, que levaram como 
legado de sua lida nas Gerais (REIS, 2013). 
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composto principalmente pelos Mina35, Yoruba e Gêge. Por outro lado, os bantos eram formados pelos 

Angola e Benguela e vinham com mais frequência dos portos do Rio de Janeiro, Pernambuco, 

Maranhão e Pará (SALLES, 1992, p. 230). Moraes (2007, p. 202) assinala que as principais rotas de 

entrada dos escravos era via Pará, Maranhão e Bahia seguindo até o arraial de Traíras, de onde se 

espalhavam para o sul e demais destinações. Para se ter uma ideia, cada “moleque Mina” vindo dos 

portos de Salvador saía por 80$000 réis. Os escravos vindos do Rio de Janeiro, por sua vez, 

atravessavam a Capitania de Minas Gerais até o arraial de Meia Ponte, de onde eram distribuídos para 

outros arraiais situados principalmente ao sul. 

A vida do escravo dedicado à mineração não era muito longa, dadas as exaustivas jornadas de trabalho. 

Passavam horas nos rios com água até os joelhos, ora carregando o peso dos cascalhos, ora inclinados 

por períodos intermináveis a manusear a bateia, fizesse sol ou chuva. Isso sem falar no trabalho nas 

minas de morro adentro, suscetíveis a desmoronamentos por serem cavadas sem estudo prévio. A 

alimentação não estava à altura para resistir a jornadas de trabalho tão longas e a cachaça acabava 

sendo uma aliada para suportar essa rotina desumana (PALACÍN, 1972, p. 92). Quando qualquer 

enfermidade se aproximava, as chances de recuperação eram mínimas.  

As formas de extração do ouro na Capitania de Goiás foram variadas, algumas empregadas com mais 

frequência que outras. Saint Hilaire observou em 1819 (2004, p. 178) que a extração do ouro na 

capitania se dava por meio da exploração de lavras nos leitos dos rios e no sopé dos morros, as 

conhecidas grupiaras. Nos tempos áureos em que os mineradores contavam com farta mão-de-obra 

escrava, a produtividade era satisfatória. Com o passar dos anos, aquele ouro mais acessível já estava 

em processo de esgotamento. Para a mineração nos morros, que ocorria a “talho aberto” ou por meio 

de “galerias”, era necessário um trabalho mais especializado, com o emprego de tecnologia e 

investimentos de maior monta.  

Palacin (1994) assinala que houve tentativas de extração do ouro em minas de galeria em Pilar, Santa 

Cruz, Cavalcante e Vila Boa. Em relação a Vila Boa, o Barão de Eschwege (1979, p. 58) relata que 

durante o governo de D. Luís de Mascarenhas (1739 – 1748)36 foram realizadas pesquisas na Serra 

Dourada, com êxito em função da “abundância de ouro”. De acordo com Francis Castelnau (2000, p. 

251), a serra era assim chamada “por causa da grande quantidade de ouro que dela se extraiu durante 

                                                 
35 Os escravos Mina eram os preferidos para trabalharem nas zonas de mineração. Provenientes da Costa da 
Mina, já traziam na bagagem experiência relativa ao garimpo. 
36 Eschwege (1979, p. 58) cometeu um equívoco ao assinalar a data em que o Governador D. Luís de Mascarenhas 
esteve na região, registrando como sendo 1729. Na realidade, sua visita se deu dez anos depois, em 1739. 
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o governo de Dom Luís de Mascarenhas”. Não ficou clara a forma de extração do ouro, mas como a 

exploração se deu na serra, acreditamos que o método empregado poderia ser por meio de galerias.  

Na Capitania de Goiás, o trabalho nas galerias foi exceção. Como o ouro não foi totalmente explorado 

durante o período colonial, ainda existem jazidas em algumas regiões. Pilar vivenciou uma nova febre 

do ouro entre as décadas de 1980 e 1990 e atualmente abriga a Yamana Gold, mineradora japonesa 

que trabalha com a extração do minério nas proximidades da cidade. Próximo dali se localiza o 

Complexo Arqueológico Jordino, importante polo minerador do período colonial, localizado ao sul de 

Pilar. Nesse sítio foram encontrados pelos arqueólogos da Zanettini Arqueologia (entre os anos de 

2008 a 2013) centenas de remanescentes do garimpo, sobretudo na Serra do Moquém37. Os vestígios 

foram identificados como canais de condução de água e escoamento de rejeitos, muros de arrimos, 

tanques, paredões escavados configurando trincheiras e túneis e fundações de casas. Nesse mesmo 

sítio arqueológico foram encontradas caixas escavadas na rocha, utilizadas provavelmente para 

apuração do minério. De acordo com Zanettini (2017, p. 33), essas estruturas são “as únicas conhecidas 

até os dias de hoje”. 

 

Imagem 3. Túnel no sítio Jordino, Pilar 
Fonte: ZANETTINI, 2017 

                                                 
37 Além do Sítio Arqueológico Jordino, a equipe de arqueólogos da Zanettini trabalhou com a prospecção de 
outros sítios nos arredores de Pilar: Sítio Fazenda Campo Grande, Sítio Mata da Lavra 1, Sítio Mata da Lavra 2, 
Três Buracos, Sítio Cachoeira Delgado, Sítio Fazenda Anjo da Guarda, Sítio Subestação Pilar, Sítio Fazenda 
Cachoeira, Sítio Fazenda Coelho, Sítio Gaspar e prospecções em imóveis de particulares no núcleo urbano. 
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Em sua passagem por Anicuns, arraial temporão da Capitania localizado no Julgado de Goiás, Pohl 

(1976, p. 148) relatou a existência de uma mina “com cerca de 130 metros de comprimento, 45 de 

largura e 30 de profundidade”, onde o ouro ocorria em rocha de xisto micáceo. Na ocasião de sua visita 

em março de 1819, a mina estava inundada até a metade em função das fortes chuvas daquela época 

do ano. O Descoberto de São Francisco de Assis dos Anicuns passou a ser explorado no início do século 

XIX e chegou a arrecadar 20:946$735 réis em 180938 (Pohl, 1976, p. 148). De acordo com o botânico, 

as técnicas empregadas nas minas eram um tanto rudimentares, uma vez que os mineiros se valiam 

de grandes martelos, alavancas e clavas para abrir as galerias, sendo a pólvora raramente utilizada.  

Inconformados com a letargia em que se encontrava a mineração no início do Oitocentos, os viajantes 

listaram alguns dos motivos da queda da produtividade do ouro: escassez de mão-de-obra; carência 

de profissionais qualificados para gerenciar e orientar de forma correta a extração do minério 

(ineficiência técnica); ausência de investimentos para aplicação de técnicas mais avançadas e a falta 

de água em algumas regiões para operacionalizar o serviço de extração. O mau desempenho das 

autoridades administrativas é outro dado importante, uma vez que estavam interessados apenas na 

arrecadação de tributos, esquecendo-se de apoiar os mineradores e apresentar alternativas eficazes 

nos momentos de crise. Buscando soluções, Saint-Hilaire (2004, p. 179) chegou a vislumbrar a 

possibilidade da exploração do ouro se desenvolver por meio de companhia de mineradores, 

supervisionada pelo governo da capitania. No entanto, segundo ele, o minerador “(...) estaria disposto 

a confiar uma parcela do seu dinheiro a uma sociedade, mas jamais arriscaria toda a sua fortuna num 

empreendimento que ele próprio não poderia dirigir”.  

No descoberto de Anicuns, em 1819 Pohl acompanhou a extração do ouro de forma cooperativa, 

semelhante à sugerida por Saint-Hilaire. O arraial era composto por cerca de 250 cabanas cobertas de 

palha, e os víveres eram “extraordinariamente caros” em um lugar onde reinava a pobreza, sob a ótica 

de Pohl (1976, p. 148). De acordo com o viajante austríaco, assim se dava a extração nesse tipo de 

sociedade mineradora: 

A função da sociedade consiste em cada sócio enviar ao trabalho tantos negros 
quantos possa. O número deles e os dias de trabalho são anotados cuidadosamente, 
e o ouro produzido, após dedução de todas as despesas, é dividido de acordo com o 
número de escravos e dias de trabalho. A inspeção é feita por cinco pessoas, entre 
as quais se acha o comandante. Esses inspetores têm importantes prerrogativas. Ao 
Rei deve ser entregue, além da cota ordinária do quinto, o lucro correspondente ao 
trabalho de doze homens. (...) Quando chove, absolutamente não se trabalha. 

                                                 
38 A produtividade foi caindo desde então, sendo que em 1810 a arrecadação passou a ser de 8:058$187 réis, 
7:843$500 em 1811 e 3:615$000 em 1812 (POHL, 1976, p. 148). 
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Anos depois, no Arraial da Anta, Francis Castelnau (2000, p. 254) fez um breve relato a respeito da 

Sociedade dos Seis Amigos em 1844. Sem se aprofundar sobre a forma de extração do ouro ou como 

era operada essa sociedade, o naturalista francês sinaliza que se tratava de um dos postos de 

mineração mais importantes da região, uma vez que era “explorado em escala um tanto grande”. 

Ainda no Julgado de Goiás, Castelnau afirma que no distrito eram mantidos cinco estabelecimentos de 

extração do ouro, além da atuação esporádica de faiscadores.  

Vestígios da mineração se faziam notar por onde quer que se transitasse por aquela macrozona. O 

cenário de degradação ambiental em função da extração aurífera foi relatado por Castelnau (2000, p. 

253) quando passou nas proximidades da cidade de Goiás e encontrou “muitas taperas, ou sítios 

abandonados, bem como, em alguns lugares, restos das antigas catas de ouro, sob a forma de grandes 

escavações, hoje solitárias: triste espetáculo que relembra a cada passo a riqueza dos tempos que 

sucederam à conquista!” 

Nos arredores de Natividade, em idos de 1839, Gardner (1975, p. 155) encontrou vestígios da atividade 

mineradora próximos à estrada que vinha de Almas, em forma de trincheiras cavadas no solo, no sopé 

da Serra. De acordo com informações que colheu no local, as trincheiras 

(...) eram antigas lavras de ouro, abandonadas desde muito por se ter exaurido o 
mineral. As lavras pareciam ter sido trabalhadas em vasta extensão, pois todo o solo, 
em meia légua de comprimento e mais de um quarto de milha de largura, tinha sido 
evidentemente escavado a certa profundidade e o todo parecia ter sofrido o 
processo de lavagem. Verifiquei depois que a maior parte da zona nas vizinhanças 
da vila havia sido explorada da mesma maneira. 

 
Não muito longe dali, no arraial da Chapada de Natividade, Gardner (1975, p. 160) também encontrou 

uma região “revolvida à cata do ouro” onde havia “ainda uns poucos pretos velhos forros que ganham 

escasso meio de vida com lavagem de ouro”, entre 1839 e 1840. Este viajante (1975, p. 162) observou 

nos arredores de Conceição outros vestígios de mineração, inclusive uma mina de pequena 

profundidade39 que teve que ser abandonada devido ao influxo de uma fonte de água. Verificando 

aquela situação, que sob o seu ponto de vista seria fácil de ser resolvida com a instalação de uma 

bomba, recebeu como resposta dos locais que nunca tinham visto uma bomba, apenas “haviam ouvido 

falar em tal coisa”. Segundo Gardner (1975, p. 162), o solo dos arredores de Conceição “(...) numa 

extensão de cerca de uma légua, evidentemente foi bem escavado em busca de ouro e, por tudo 

quanto ouvi, considerável quantidade de metal aí se encontrou em outros tempos”, entretanto, “o 

pouco que hoje se acha mal paga o labor da procura”.  

                                                 
39 Vinte pés de profundidade, o que equivaleria a cerca de sete metros. 
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1.3. O uso e a posse da terra 

Como é de se imaginar, a atividade mineradora não foi a única responsável por condicionar o processo 

de urbanização na Capitania de Goiás. É certo que foi a grande mola propulsora, entretanto devemos 

relacionar sua eficácia com as outras atividades, tais como a produção de subsistência, a agricultura 

comercial (direcionada mais para o mercado interno que para a exportação) e a pecuária.  

No governo do Conde de Sarzedas (1732 – 1737) algumas medidas foram tomadas por meio de Bandos 

emitidos pelas autoridades governamentais40, receando o desvio da mão-de-obra escrava para 

atividades menos lucrativas (leia-se de menor arrecadação de impostos). Emitido por Bartolomeu 

Bueno, Superintendente das Minas, o Bando datado de 13 de junho de 1732 proibia o plantio de cana 

e ordenava a destruição - no prazo de dois meses - das plantações existentes. Essa norma, dentre 

outras, foi burlada. Nesse caso, de acordo com alguns autores (PALACÍN; GARCIA; AMADO, 1995, p. 

115), a medida teria sido tomada visando também a proteção dos interesses de contratadores que 

tinham arrematado o direito de cobrar o imposto das Entradas. Com a produção interna dos canaviais, 

esses investidores, muitos de Lisboa, não teriam sua parte no lucro dos artigos derivados da cana, 

como o açúcar, a rapadura e a aguardente. De acordo com os pesquisadores (PALACÍN; GARCIA; 

AMADO, 1995, p. 115, 116), 

A aguardente era muito utilizada pela população local, principalmente pela 
escravaria das minas, que trabalhava dentro dos córregos e rios com água até a 
cintura; um dos primeiros protestos de negros que se tem notícia em Goiás ocorreu 
nas minas de Meia Ponte, em 1737, devido à suspensão do consumo da aguardente. 

A partir de 1730, o gado e as tropas de muares passaram a chegar do caminho de Sorocaba, seguindo 

carregadas de mercadorias até os sertões dos goyazes. Conforme esclarece Reis (2014, p. 30, 31): 

Depois de 1730, com a abertura do Caminho de Viamão, no sul, começaram a chegar 
as tropas de muares que dariam um novo impulso a esse comércio e ao povoamento 
ao longo do caminho. Em 1728 já havia cerca de 30 pousos para atendimento aos 
viajantes. Os animais vinham do sul: do Prata, dos campos de Viamão e dos campos 
de Curitiba, em direção a Sorocaba. Ali, na feira anual, eram adquiridos pelos 
comerciantes que os enviavam à diferentes regiões. No caso do Caminho do 
Anhanguera, destinavam-se às vilas que serviam de apoio à formação das tropas, 
que seriam São Paulo, Jundiaí (esta com destaque especial) e mais tarde também 
Campinas e Mogi Mirim. Em seu livro Viagem à Capitania de São Paulo, Saint-Hilaire 
nos informa que o proprietário da Fazenda da Ponte, em Jundiaí, promovia a 
organização das tropas para quem lhe solicitasse, anualmente, adquiria cerca de mil 
animais na feira de Sorocaba e os revendia aos interessados. Ao mesmo tempo, 
providenciava dois tipos principais de auxiliares para a viabilização das expedições: 
arrieiros e tocadores.  

                                                 
40 Os Bandos possuíam força de lei. 
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Por outro lado, com a descoberta de novas minas ao norte, fomentou-se a criação de um novo núcleo 

consumidor, oriundo da passagem das boiadas vindas dos currais do São Francisco, em caminhos ainda 

clandestinos nos primeiros anos. O certo é que esse gado sempre esteve por ali, nas fronteiras 

dilatadas de um espaço que ainda não havia sido urbanizado. Face a essa questão, o Conde de Sarzedas 

emitiu um Bando, em 173341, que ordenava o confisco de todos os bens daqueles que comprassem 

gêneros provenientes das estradas que se comunicavam com os Currais do São Francisco, importante 

rota de descaminhos do ouro (Alencastre, 1979, p. 51). Mesmo com a proibição, essa região fronteiriça 

com a Capitania de Pernambuco se diferenciava das demais por ter desenvolvido a criação de gado em 

pouco tempo. Esse favorecimento se deu em função da sua localização – mais afastada do centro 

operacional Santana-Meia Ponte – e por apresentar um terreno propício ao criatório.  

As proibições chegavam também por meio de Carta Régia, como a implementada em março de 1738, 

que proibia a extração de diamantes nos rios Claro e Pilões. Os cobiçados rios estavam no caminho 

que ligava as Minas dos Goyazes a Cuiabá, mais precisamente nos Sertões do Gentio Caiapó, uma das 

etnias mais temidas por defenderem com rigor seu território. O resultado disso veio em forma de 

contrabando e exploração ilegal, inclusive dos funcionários responsáveis pelo policiamento daquela 

região (Salles, 1992, p. 97). 

Com o tempo, alguns bandos foram caindo42. Temendo um refluxo populacional, no governo de D. Luiz 

de Mascarenhas foi assinado um Bando em 1740  

(...) que obrigava todo aquele que quisesse se dirigir às minas de Goiás a 
primeiramente plantar roças para seu sustento e de seus escravos, correndo o risco 
de ter seus escravos confiscados, caso minerasse sem o plantio das referidas roças 
(COELHO, 2001, p. 157). 

Era urgente a formação de lavouras e o incentivo à criação de gado, dado o rápido aumento do 

contingente populacional das minas, marcada em seus primeiros anos por crises alimentares, o que 

fazia com que os valores dos víveres crescessem em escala exponencial.  

Com o passar dos anos, à medida que a terra ficava sem nutrientes devido ao manejo inadequado do 

solo, era comum abandonar a propriedade antiga e ocupar outras terras para cultivo. A facilidade em 

ocupar novas áreas fazia com que fazendeiros e agricultores se apossassem delas sem maiores 

cerimônias. Assim como sinaliza Funes (1986, p. 96),  

                                                 
41 Bando criado um ano depois daquele que instituía como único caminho às Minas dos Goyazes a estrada que 
vinha pela Capitania de São Paulo por Jundiaí, conforme veremos a seguir. 
42 Em 1746, D. Luiz de Mascarenhas suspendeu a demolição dos engenhos, desde que os produtores pagassem 
os impostos (PALACÍN; GARCIA; AMADO, 1995, p. 116). 
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As técnicas rudimentares empregadas na agricultura e a abundância de terra, 
funcionaram como estímulo à prática da posse, como forma de aquisição da terra. 
Na medida em que o solo enfraquecia, tornava-se necessário ocupar novas áreas 
para o cultivo; daí ser comum encontrar-se nos inventários, entre os bens de raiz, 
mais de uma propriedade rural, estando uma em completa ruína. 

Ilustrando esse cenário de ocupação de novas propriedades rurais e o abandono de outras, vemos o 

caso do Capitão Rodrigues, detentor de terras próximo ao Arraial de Santa Rita. Na estrada, Pohl se 

deparou com o capitão, que lhe ofereceu hospedagem. De acordo com o naturalista,  

 
Ao chegarmos, levou-nos à sua nova fazenda, Retiro, que consistia num grande 
alpendre. A casa ainda não fora construída. Ele pretendia abandonar a fazenda velha, 
situada três léguas ao Norte, pois a nova estava em terreno mais fértil. (POHL, 1976, 
p. 178).  

Em um momento posterior à posse, era natural que o proprietário da terra requeresse a concessão da 

sesmaria, de modo a formalizar a legalização da propriedade. Entretanto, na maioria dos casos essa 

formalização não ocorreu. Paulo Bertran (2011, p. 186) expõe a dificuldade em formalizar a posse da 

terra 

(...) a longa viagem até Vila Boa, a hospedagem aí por longos dias, a contratação de 
um advogado peticionário, o pagamento das propinas de direito aos oficiais dos 
Conselhos, aos da Provedoria Real e da Secretaria de Governo – para dali sair, 20 ou 
30 dias depois, com um papelucho assinado pelo governador que mandava o roceiro 
haver-se, no curto prazo de um ano, a carregar consigo, pagando-lhe todas as 
despesas de viagem e os pró-labores de estilo, ao juiz de sesmarias, da única câmara 
que houve no período colonial em Goiás – para medir-lhe e dar-lhe posse dali a 60 
ou 70 légua em escassos 900 hectares perdidos em alguma boca de sertão. Depois, 
ainda, o processo ia a Lisboa, para voltar com o selo real. 

De acordo com Funes (1986, p. 97) “poucos tinham condições para cumprir tais exigências, preferindo 

ficar sem a regularização de suas posses, o que posteriormente geraria conflitos principalmente 

quanto à demarcação das propriedades”. Dessa forma, muitos se apossavam de um punhado de terra 

ou acabavam pedindo permissão a um senhor para se agregar à sua sesmaria – tornando-se seu 

agregado. Silva e Souza (1998, p. 175) traz à baila o caso da região de Conceição, próspera na produção 

de gado. A terra estava ocupada “por possuidores sem Sesmarias com o título de heranças, compras, 

posses e só se acha devoluto o que está occupado pela Nação Cherente na altura do Duro”.  

No que tange à propriedade rural, consultando o documento Relação dos Habitantes aSituados no 

termo da Freguesia d´Nossa Senhora do Rozario, Minas d´Meia Ponte, Comarca de Villa boa d´Goyas43, 

verificamos outras formas de aquisição da propriedade da terra, para além da concessão de sesmaria 

e da posse. Foram elencados ainda a compra, a herança, o empréstimo, a dádiva, o dote e a esmola 

como meios de titularidade. No caso do empréstimo, Funes (1986, p. 100) supõe que se tratava de 

                                                 
43 Fonte: Arquivo Histórico do Estado de Goiás – Documentação Avulsa I – Caixa 9 - Pacote 2. 
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uma “espécie de arrendamento por um determinado período, no qual ambas as partes, arrendatário 

e proprietário, chegavam a um acordo sobre a forma de pagamento da renda, a qual poderia ser em 

dinheiro ou em espécie”.  

No que diz respeito à tipologia das propriedades rurais, foram encontrados na Relação dos Habitantes 

aSituados no termo da Freguesia d´Nossa Senhora do Rozario, Minas d´Meia Ponte44 quatro tipos: 

chácaras, sítios, engenhos e fazendas. Verificando as dimensões dessas propriedades, apenas as 

chácaras apresentavam menor extensão de terra45. Cruzando informação com dados das Décimas 

Urbanas e a Planta de Villa Boa Capital da Capitania geral de Goyas de 178246, as chácaras poderiam 

ser consideradas imóveis urbanos47 ou situadas próximas ao perímetro urbano48.  

Os sítios, engenhos e fazendas apresentam tamanhos variados49. Levando-se em consideração a área 

ocupada por propriedades de pequeno porte (com áreas inferiores a 500 hectares), de médio porte 

(entre 500 a 1500 hectares) e de grande porte (acima de 2000 hectares), as 101 propriedades de 

pequeno porte cobriam 3,8% da área rural das Minas de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte, as 

98 propriedades de médio porte 15,2% do total e as 73 propriedades de grande porte englobavam a 

maior fatia, equivalendo a 81% do território da área rural da freguesia de Nossa Senhora do Rosário 

de Meia Ponte (Funes, 1986, p. 106). O maior quinhão de terra estava nas mãos de uns poucos 

privilegiados. 

De acordo com Funes (1986, p. 103, 104), o que poderia diferenciar uma propriedade de outra era o 

uso da terra. No caso dos engenhos fica mais evidente qual seria a sua produção, mas o principal fator 

que diferenciava os sítios das fazendas era o predomínio da agricultura no primeiro caso e da pecuária 

no segundo. Outro aspecto digno de nota diz respeito ao número de escravos empregados: as 

atividades nos engenhos e nos sítios demandavam maior número de escravos.  

                                                 
44 A área foi dividida em três regiões: a Capela do Corumbá, o Mato Grosso e a Capela do Rio do Peixe. A relação 
de todas as propriedades rurais com seus respectivos proprietários encontra-se no Apêndice desta tese.  
45 Foi classificada apenas uma chácara na listagem, identificada como Chacra do Mar e Guerra, nº 198, de 
propriedade do Reverendo Vigario Joaquim Gonçalves Dias Goulão, morador da Rua das Bestas, em Meia Ponte. 
A chácara possuía terreno quadrado, de 375 braças de frente por 375 braça de fundo. Para efeito de cálculo, 
consideramos uma braça equivalente à 2,20 m (SIMONSEN apud SALLES, 1992, p. 301). 
46 Documentos encontrados no MUBAN. 
47 Como a chácara do Cirurgião-mor Lourenço Antonio da Neiva, identificada na Planta de Villa Boa Capital da 
Capitania geral de Goyas de 1782. 
48 A Chacra do Mar e Guerra estava localizada na estrada de Meia Ponte que seguia para Vila Boa, na região do 
Mato Grosso. 
49 Considerando que estes dados são referentes apenas a Meia Ponte, é importante frisar que nas regiões onde 
predominava a atividade pecuária as propriedades eram de grande porte (FUNES, 1986, p. 104). 
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Num primeiro momento, o chão não era tão valorizado, uma vez que as pessoas simplesmente se 

apossavam de terras devolutas e, quando muito, requeriam a sua formalização por meio de sesmaria. 

De acordo com Salles (1992, p. 64), em meados do século XVIII, o ouvidor chegou a afirmar que em 

Meia Ponte duas sesmarias foram trocadas por dois cavalos de carga. Essas propriedades iam 

preenchendo os espaços entre os arraiais, alinhadas aos caminhos e rios, compondo juntamente com 

os ranchos e pousos a estrutura básica que recebia os viandantes em trânsito pelas estradas do poente. 

 

Imagem 4. Fazenda Babilônia, antigo Engenho São Joaquim – propriedade de Joaquim  
Alves de Oliveira em Meia Ponte (1818) 

Fonte: Foto da autora, 2004 

 
 
1.4. Trieiros, picadas, caminhos e estradas 

Na zona de garimpo, muito se ganhava e muito se gastava. De acordo com Reis (2014, p. 30) 

(...) com a chegada de aventureiros de outras regiões, que se valiam do trabalho de 
escravos africanos, foi necessário estabelecer uma linha regular de comércio para 
ampliar a oferta de alimentos, sobretudo carnes salgadas, farinha de trigo e 
mandioca. Paralelamente, possibilitava-se a chegada de mercadorias importadas da 
Europa, via Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente ferramentas, armas, sal, 
azeite, bebidas e tecido.  

O ouro garantia ao minerador o que era necessário para viver naqueles ermos sertões, fazendo a 

alegria de negociantes que vendiam tudo, literalmente, a preço de ouro. Esse imediatismo não incutiu 

na cabeça daqueles trabalhadores a necessidade de aplicar o lucro a médio e longo prazo. Como a 
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produtividade do ouro na Capitania de Goiás foi efêmera50, essa situação marcada por grandes gastos 

e pouca acumulação do capital logo desencadeou em crise. Em alguns pontos da capitania, deu origem 

a uma economia mais voltada à subsistência, retraída ao mercado externo.  

O ouro ia embora em transações cotidianas na mesma medida que era extraído facilmente nos veios 

dos rios nos primeiros anos da exploração. Mesmo assim, nesse primeiro momento a maioria das 

pessoas estava voltada para no garimpo, deixando de lado o cultivo do solo, o que favorecia os altos 

preços das mercadorias, trazidas em sua maioria de São Paulo. Por outro lado, sob a ótica dos mineiros, 

a produção agrícola não era tão atraente quanto a mineradora. O que os motivava não era sua fixação 

naquele território, mas sim o enriquecimento rápido, visando o retorno ao seu local de origem ou 

mesmo partindo para regiões mais promissoras.  

Nesse cenário, os “comerciantes”51 se beneficiaram muito com a extração do ouro. No que teria sido 

a primeira transação comercial próxima ao Arraial de Ouro Fino, Antônio Ferraz (membro da bandeira 

de Bartolomeu Bueno de 1726) vendeu quarenta porcos no valor de uma libra de ouro cada (Funes, 

1986, p. 29). O grande centro de onde se irradiava essa atividade mercantil era a cidade de São Paulo, 

que alimentava o comércio não só das efervescentes minas goianas, como se vê nesse trecho de 

Borrego (2010, p. 24) 

Sua localização era extremamente favorável ao desenvolvimento do comércio, pois 
se encontrava no centro de convergência de diversas rotas que ligavam a cidade às 
demais vilas paulistas, ao porto de Santos, a Curitiba, às áreas auríferas de Minas 
Gerais, Cuiabá e Goiás, e ao Rio de Janeiro. 

Nessa intensa atividade mercantil se vendia de tudo, desde escravos, sal, toucinho, bois, algodão, 

vinho, tecidos finos, trigo, enxada... Sem dúvida alguma, o lucro obtido nessas transações fazia com 

que a distância e as adversidades dos caminhos valessem a pena. Nesse fluxo também circulavam 

pessoas oriundas da Metrópole, que ainda jovens saíam de Portugal52 e iam tentar a sorte nas regiões 

mineradoras, “envolvidos com tropas, carregações e cobranças” e que mais tarde passaram de 

mascates a comerciantes (Borrego, 2010, p. 299). Amparada em documentação do Arquivo da Cúria 

                                                 
50 Se por um lado a extração de ouro nas Minas da Repartição do Sul se estendeu do século XVI ao XIX, na 
Capitania de Goiás a curva de queda da produção chegou após cerca de 25 anos de extração. O ouro ainda era 
exportado no início do século XIX, entretanto numa quantidade muito pequena, se comparada ao volume do 
século anterior. 
51 Em sua minuciosa pesquisa sobre a trama mercantil da São Paulo colonial, Borrego (2010, p. 27) não encontrou 
o termo “comerciante” na documentação pesquisada, identificados como mercadores, homens de negócio, 
vendeiros, taverneiros, caixeiros e “aqueles que viviam de seus negócios ou agências”. Da mesma forma, a 
pesquisadora não observou em sua pesquisa o termo “tropeiro” – que também não foi encontrado nos 
documentos pesquisados nesta tese. 
52 Provenientes das mais variadas regiões como Minho, Estremadura, Beira, Trás-os-Montes, Alentejo e das Ilhas 
dos Açores e Madeira (Borrego, 2010, p. 55). 
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Metropolitana de São Paulo53, Borrego (2010, p. 65) traça os passos de alguns desses homens, como o 

do português Alexandre Monteiro de Sampaio, que circulou por Vila Rica (Ouro Preto), morou no 

Arraial de Santana por aproximadamente um ano, antes de se fixar na casa de um tio em São Paulo; 

ou de Agostinho Duarte do Rego, que morou por seis meses no Arraial de Conceição, situado ao norte 

entre o Rio Tocantins e na fronteira com a Capitania de Pernambuco. Ainda na primeira metade do 

século XVIII comerciantes da Praça da Bahia também se juntaram aos paulistas e aos reinóis, assim 

como negociantes provenientes do Maranhão e Piauí (Arraes, 2017), compondo a diversidade de 

pessoas que circulavam pelas Minas de Goyaz e Minas do Tocantins. Aqueles negociantes que nas 

minas se estabeleciam fizeram fortuna, ao mesmo tempo que galgavam cargos na administração local, 

tendo como objetivo alcançar o poder e status na sociedade.  

Tão importante quanto a figura do comerciante, era a do “tropeiro”54 que circulava pelas estradas 

transportando a carga para as minas e levando embora o ouro. Entretanto, nos primórdios eram os 

índios que conduziam as expedições, pois conheciam os caminhos e sabiam se guiar pelas matas e 

pelos rios. Com pleno domínio da natureza, sabiam caçar e coletar produtos para a sobrevivência nas 

longas jornadas. Sua contribuição nas viagens incluía a de carregadores de carga e transporte de 

pessoas, por meio de redes, fazendo às vezes de liteiras para os “(...) poucos colonizadores que 

compunham essas expedições, que levaram a fama de descobridores, mas não eram os que realizavam 

os maiores esforços” (REIS, 2013, p. 60). O tempo foi passando e conforme aponta Reis (2014, p. 30) 

Para atender às novas demandas, o tráfego irregular dos carregadores indígenas foi 
substituído pela circulação de tropas de muares, organizadas em comboios de 
comerciantes. As trilhas foram melhoradas, os percursos simplificados. Onde foi 
possível, estabeleceram-se propriedades rurais para abastecimento e abrigo de 
viajantes. 

Não podemos afirmar com certeza que as estradas da Capitania de Goiás se originaram de antigas 

trilhas indígenas, como no caso de São Paulo onde, além dos caminhos, vários núcleos urbanos 

surgiram no mesmo lugar de antigas aldeias indígenas (Gianesella, 2008; Reis, 2013, 2014). É possível 

que em alguns pontos até coincidiram com antigas trilhas indígenas, mas sem a realização de 

prospecções arqueológicas não é possível fazer tal afirmação. Isso, contudo, não exime os indígenas 

de partícipes ativos no processo de formação dessa paisagem cultural que amalgamou preexistências 

dos nativos a sucessivas camadas cumulativas tributárias dos outros ocupantes desse território. A 

                                                 
53 Nos casos descritos acima, baseados nas Dispensas e processos matrimoniais. 
54 Que também poderiam ser mulheres, conforme trataremos a seguir. 
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respeito dos caminhos fluviais, não resta dúvida quanto ao seu uso por parte dos indígenas para a sua 

mobilidade, locomovendo-se por meio de canoas ou de jangadas55.  

Logo da chegada dos colonizadores ao território que viria a ser a Capitania de Goiás, os caminhos 

percorridos certamente eram trilhas indígenas e picadas abertas pelas próprias expedições. De acordo 

com Reis (2013, p. 220), “percorrendo caminhos dos indígenas e por eles guiados, os mineradores 

deslocavam-se frequentemente para as áreas de novas descobertas, na esperança de obter maior 

rendimento para suas atividades.” Como a ocupação inicial desse território foi condicionada pelas 

explorações auríferas, as estradas que ligavam esses pontos também seguiram a lógica desses 

descobertos. Sobre isso, Cunha Mattos (1979, p. 45) alegou, no primeiro quartel do século XIX, que as 

estradas não eram “diretas”, uma vez que surgiram a partir das picadas dos exploradores em busca de 

ouro, e assim se mantiveram até o século XIX. Sobre as estradas da Comarca Sul, assinala que “(...) os 

mineiros picaram-nos, e ainda agora se conservam quase todos pelos mesmos lugares, e tão tortuosos, 

que em partes aumentam mais de um terço as marchas, que se deverão praticar.” Situação parecida 

às estradas da Comarca Norte, que se encontram “em muito pior figura” que as do sul (MATTOS, 1979, 

p. 132). 

A notícia do ouro no centro da colônia ecoou aos quatro ventos e a ambição de ocupar aquela região 

foi grande. A Capitania de São Paulo enfrentou problemas de invasão das Minas do Tocantins, gerando 

                                                 
55 A diferença entre canoa e jangada naquela época dizia respeito principalmente ao feitio e à aparência das 
embarcações. Sintetizando, de acordo com Furtado (2016, p. 382), a canoa empregava um único tronco (de 
tamanhos variados) escavado em seu interior e a jangada era constituída por troncos de buritis amarrados uns 
aos outros. 

 

Imagem 5. Tropeiros de Thomas Ender, 1817 
Fonte: REIS, 2014 
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zonas de litígio com o Grão Pará e o Maranhão, sem falar no contrabando. Diante dos fatos, por meio 

da Carta Régia de 10 de janeiro de 1730 houve a interdição de caminhos que não fossem os 

provenientes da Capitania de São Paulo, de modo a ter maior controle do escoamento do ouro. Mas 

na prática a infração manteve-se ativa. Como a administração central dessas Minas estava em São 

Paulo, por meio de picadas abertas pelos que vinham dos currais do São Francisco chegavam escravos, 

levas de gado e mercadorias diversas. Por esses mesmos caminhos, o ouro continuava seu processo 

de evasão. Conforme vimos, a proibição do comércio com essa região poderia inibir, mas não 

erradicava a prática. 

Anos depois, já no governo de Dom Luís de Mascarenhas (1739 – 1748) também foi proibida a 

navegação pelo Rio Tocantins, tendo sido liberada apenas em 1782 (DOLES, 1973, p. 30). Importante 

frisar que o Rio Tocantins era navegado antes mesmo da chegada da leva migratória dos exploradores 

de ouro, sendo rota de franceses instalados no Maranhão no século XVII, jesuítas que partiam de 

Belém e por lá estabeleceram missões ou de sertanistas que seguiam em busca do aprisionamento de 

índios (FURTADO, 2016, p. 369).   

Com o passar do tempo, de modo a dinamizar a economia e a estabelecer a posse efetiva daquele 

território, outras vias de comunicação oficiais foram abertas, articulando os arraiais, as áreas e 

produção ligando os Sertões dos Goyazes às demais capitanias. Nesse contexto, Araujo (2000, p. 67) 

expõe que:  

Os caminhos foram a estruturação básica do território e sobre esse fundamentara 
tanto a conquista quanto a ocupação das terras. Disputava-se para garantir a 
possibilidade de percorrer os caminhos, assim como para impedir que outros o 
fizessem. (...) os caminhos estabeleceram as várias teias sobre as quais se fundou a 
organização daquele espaço em termos físicos, sociais, políticos e económicos. 

Com a consolidação dos núcleos urbanos, a sedentarização dos mineradores e a automação da 

Capitania de Goiás, obras de infraestrutura foram sendo implementadas nesses caminhos. O fluxo de 

boiadas e de tropas de muares carregadas de mercadorias e de ouro exigia o mínimo de condições 

para tráfego, tais como a construção de pontes e calçamento de algumas estradas com lajes de pedra 

em trechos especiais, como na descida onde se encontravam as estradas de Pernambuco/Bahia com 

a de Minas Gerais/Rio de Janeiro, conforme verificamos nos relatos de Saint-Hilaire (1975, p. 35), entre 

os arraiais de Corumbá e Meia Ponte: 

Caminhei por algum tempo através de um planalto que encima um morro bastante 
elevado. É ali que a estrada da Bahia se junta à de Minas e do Rio de Janeiro, que eu 
seguira até então. O caminho de descida do morro é pavimentado, o que na região 
constitui uma verdadeira raridade. 



90 | S e r t õ e s  d e  m a r  a  m a r :  G o y a z e s  e m  s u a s  f i l i g r a n a s   

 

Nos anos 1820, Cunha Mattos (1979, p. 45) destaca a “magnífica calçada” existente entre a Cidade de 

Goiás e o Arraial do Ferreiro, que foi reformada pelo Governador D. João Manoel Menezes (1800-

1806). Mesmo que o governo do Brigadeiro Manoel Inácio de Sampaio tenha durado menos de um 

ano (entre 1820 e 182156), Cunha Mattos (1979, p. 45) atribuiu a ele a construção de uma  

espaçosa estrada entre o rio Paranaíba e o Corumbá; assim como fez levantar 
grandes pontes sobre os rios do Veríssimo e braço do Veríssimo, a cômodo dos 
negociantes, e de todo o povo de Goiás e da província do Cuiabá que transitam entre 
ela, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. 

Com a recente duplicação da GO-070 que liga Goiânia à Cidade de Goiás57, foram solicitados pelo 

IPHAN estudos de impacto ambiental com prospecção arqueológica na área, uma vez que durante as 

obras foram encontrados remanescentes da antiga Estrada Real. Foi então que a CONSAM (Consultoria 

e Meio Ambiente Ltda)58 iniciou a prospecção arqueológica, amparada por pesquisa documental.  

Próximo à antiga Barreira do Bacalhau59, localizada em um dos acessos da Cidade de Goiás, foram 

descobertas importantes obras d´arte de infraestrutura viária, totalizando um conjunto de 42 

estruturas associadas ao antigo caminho, composto por muros de arrimo, pontes, canaletas de 

escoamento de águas pluviais e muros delimitando a via, todos de pedra, assim como a pavimentação 

da estrada. Esses muros seguiam com larguras variadas em relação ao eixo da via, por vezes mais 

estreitos e em outros pontos bem mais alargados. Nota-se um cuidado especial em relação à estética 

do conjunto, uma vez que a face dos muros voltada para a estrada se apresentava com as pedras 

aparelhadas, o que não ocorria na face externa, assentadas de maneira aleatória deixando aparentes 

as arestas das rochas. No caso das pontes, foram utilizadas vigas de madeira de lei como reforço 

estrutural. Foram empregados quartzo e/ou xisto para a construção dessas estruturas de pedra. Se 

pensarmos que esses remanescentes arqueológicos foram encontrados em um pequeno perímetro a 

                                                 
56 Foi substituído pela Junta Administrativa Interina em dezembro de 1821, composta por sete membros: 
Francisco Xavier dos Guimarães Brito e Costa, Antonio Pedro de Alencastre, João José do Couto Guimarães, 
Ignacio Soares de Bulhões, Luiz da Costa Freire de Freitas, Raymundo Nonato Hyacintho e Alvaro José Xavier, que 
durou até abril de 1822 (AZEVEDO, 1987, p. 109). 
57 Ocorrida em parte durante a fase de conclusão desta tese, em 2017. 
58 A empresa CONSAM, coordenada pelo Arqueólogo Cláudio César de Souza e Silva, foi contratada pelo CTE 
Centro Tecnológico Engenharia LTDA para a realização dos estudos de impacto ambiental em dois trechos da via. 
De acordo com o RELATÓRIO FINAL (2014), “o propósito de tal estudo é a obtenção das Licenças ambientais (LP 
e LI), necessárias para a construção do anel viário de Itaberaí, com aproximadamente 9,4 km de extensão (Trecho 
1). E a duplicação e restauração do intervalo entre o entroncamento da GO-164 e a área urbana do município de 
Goiás (trecho 2), que possui 14,8 km de extensão (...)”. Nesta análise, nos debruçaremos no trecho 2, na região 
próxima ao Rio Bacalhau. 
59 Possui esse nome em função do Rio Bacalhau. O Relatório se refere à criação da barreira apenas em meados 
do século XIX (RELATÓRIO, 2014, p. 47).  
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menos de meia légua de Vila Boa, é possível vislumbrar o que poderia ser encontrado em uma escala 

maior de análise.  

  

Imagem 6. Pequena ponte e muro de arrimo, 
remanescentes da Estrada Real  

Imagem 7. Estrada pavimentada 
remanescente da Estrada Real  

Fonte: RELATÓRIO FINAL - PROJETO DE DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO INTERVENTIVO, 2014 

Mesmo com toda essa infraestrutura, as viagens eram longas e penosas, conforme descrevem Palacín; 

Garcia; Amado (1995, p. 123) 

As viagens pelos caminhos (muitos não passavam de picadas) eram verdadeiras 
aventuras. O primeiro governador da Capitania de Goiás, D. Marcos de Noronha, 
demorou 85 dias para chegar do Rio de Janeiro a Vila Boa, cinco dias a menos do que 
a duração média – três meses – dessa viagem. Na estação chuvosa, as estradas 
tornavam-se praticamente intransitáveis (...). 

Percebemos isso nos relatos dos viajantes, que vez ou outra tinham seus planos de viagem alterados 

em função das chuvas torrenciais. Anos depois, o governador José de Almeida de Vasconcellos Soveral 

e Carvalho (1772–1778), se tivesse pernoitado apenas uma noite por pouso, teria chegado em Vila Boa 

depois de 55 dias de viagem, saindo do Rio de Janeiro60. Vale dizer que a viagem foi feita entre maio e 

julho, tempo de estiagem naquelas paragens61. Pensando em evitar futuras viagens no ciclo das 

                                                 
60 Na realidade, os futuros governadores de Goiás e Mato Grosso e suas comitivas, levaram 71 dias para chegar 
a Vila Boa saindo do Rio de Janeiro. Pernoitaram mais de uma noite em Igreja Nova, Vila Rica, Sabará, Mello, 
Bicudo e Paracatu na Capitania de Minas Gerais e passaram um dia extra no rancho do Furriel-mor e em Meia 
Ponte, já na Capitania de Goiás. Só em Vila Rica a comissão passou sete dias. Embora o primeiro diário de viagem 
de José de Almeida de Vasconcellos Soveral e Carvalho (PINHEIRO; COELHO) relate todos os pousos, o cálculo 
dos dias de viagem foi efetuado a partir do Diário de Luiz d´Albuquerque de Mello Pereira e Caceres, por 
disponibilizar esse dado de forma mais direta, em uma planilha. Conferir DIÁRIO de uma viagem feita do Rio de 
Janeiro até Vila Bela, capital de Mato Grosso. Fonte: Biblioteca Nacional de Portugal. Disponível em 
<http://purl.pt/27085/5/index.html>. Acesso em 30.nov.2017. 
61 A comitiva encontrou chuva pelo caminho apenas um dia na Capitania do Rio de Janeiro e dois dias na Capitania 
de Minas Gerais. Conferir DIÁRIO de uma viagem feita do Rio de Janeiro até Vila Bela, capital de Mato Grosso. 
Fonte: Biblioteca Nacional de Portugal. Disponível em <http://purl.pt/27085/5/index.html>. Acesso em 
30.nov.2017. 
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chuvas, o precavido futuro Governador da Capitania de Mato Grosso, Luiz d´Albuquerque de Mello 

Pereira e Caceres, anotou como estava o clima ao longo da viagem. As anotações serviam a um 

propósito prático: visava tomar conhecimento da agenda chuvosa ao longo do trajeto de Vila Bela até 

o Rio de Janeiro, “sem o risco de ser surpreendido no caminho pela força das agoas”. A partir daí 

Caceres verificou que para fazer esse trajeto, o recomendável seria partir entre maio e junho, “afim de 

não experimentar os laboriosos inconvenientes referidos” 62. 

Uma incipiente malha de comunicação, porém eficaz aos seus propósitos, articulava os núcleos, 

pousos, roças, fazendas, engenhos, contagens, registros, aldeamentos e presídios. Alguns núcleos 

urbanos funcionavam como nós, verdadeiros pontos de intersecção na trama desses caminhos. Desse 

rol, destacamos quatro: Meia Ponte, no centro-sul; Vila Boa, a sede da capitania; Traíras no centro-

norte; e Natividade, a nordeste63. Esses núcleos urbanos funcionavam como centros articuladores de 

toda uma região por ser ponto de convergência de vários caminhos. O resultado imediato disso era o 

aquecimento da atividade comercial local. A depender da escala de análise, esses pontos nodais 

poderiam funcionar também como centros articuladores dos caminhos da colônia, principalmente no 

caso de Meia Ponte, por receber estradas vindas das capitanias de Pernambuco e Bahia; de Minas 

Gerais e Rio de Janeiro; de São Paulo; e, a oeste, de Vila Boa e Capitania de Mato Grosso. Trabalhando 

com essa escala mais alargada, a Capitania de Goiás se configura num nó de entroncamento e 

articulação em escala macroterritorial, ainda mais acentuada se levarmos em consideração os fluxos 

intermodais64. 

Nesse sentido, vamos analisar os principais caminhos da capitania e seus núcleos mais relevantes. No 

documento Descrição da Capitania de Goiás e tudo que nela é notável até o ano de 178365, foram 

listadas quatro estradas-tronco: a estrada do norte, a estrada do nascente, a estrada do sul e a estrada 

                                                 
62 Conferir DIÁRIO de uma viagem feita do Rio de Janeiro até Vila Bela, capital de Mato Grosso. Fonte: Biblioteca 
Nacional de Portugal. Disponível em < http://purl.pt/27085/5/index.html>. Acesso em 30.nov.2017. 
63 Recomendamos acompanhar o trajeto dessas estradas tendo em mãos o Mapa com a delimitação dos distritos 
dos Julgados, que se encontra no fim do Capítulo 2. Elaboramos este mapa a partir de fontes diversas, tendo 
como base principal a Carta ou Plano Geographico da Capitania de Goyas, 1778 (Arquivo Histórico do Exército), 
o Mappa Geografico da Capitania de Villa boa de Goyas, 1819, (Biblioteca Nacional) e o Mappa dos sertões que 
se comprehendem de Mar a Mar entre as capitanias de S. Paulo, Goyazes, Cuyabá, Mato-Grosso e Pará, c. 1766 
- 1775 (Biblioteca Nacional).  
64 Para um estudo mais aprofundado dos fluxos, seria recomendável a análise atenta da documentação dos 
Registros e Contagens, que normalmente transmitem a relação de pessoas e mercadorias que por lá passaram, 
informando também a sua origem e o seu destino (esses dados podem variar de acordo com o ano e o posto 
fiscal). As malhas terrestre e fluvial existiam, mas nessa pesquisa não chegamos à minúcia de detalhar os fluxos 
das pessoas que por lá passaram.  
65 O documento foi publicado por Paulo Bertran (2010) no mesmo compêndio de Notícia Geral da Capitania de 
Goiás em 1783, juntamente com outros documentos que originalmente não se encontram no volume de Notícia 
Geral na sessão de Manuscritos da Biblioteca Nacional – Rio de Janeiro. 
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do poente. Tomando Vila Boa como ponto de partida, o autor desconhecido66 lista os seguintes 

arraiais67 como componentes da estrada do norte: Barra, Anta, Santa Rita, Tezouras, Crixás, Gorinos, 

Pilar, Lavrinhas, Água Quente, Cocal, Trahiras, São José do Tocantins, Cachoeira, Santa Rita, Moquém, 

São Félix, Carmo, Chapada, São Luiz/Nossa Senhora da Natividade68, Chapada da Nactividade, Carmo 

da Natividade e Arraial do Pontal69. Seguindo o que seria um caminho direto de Vila Boa até Pontal, o 

trajeto compreendia 185 léguas, sem contar com as bifurcações da estrada do norte que se dirigiam a 

outros núcleos como Salinas, Amaro Leite (ou Morrinhos), Chapada de São Félix, e, a partir de 

Natividade seguindo a sudeste para Almas, Aldeia do Duro, Conceição, Arraias, Morro do Chapeo, São 

Domingos, Cavalcante e Flores (BERTRAN, 2010, p. 77, 79).  

A maioria dos rios que cortavam esse caminho eram transpostos por pontes, com exceção dos rios 

Almas, Maranhão, Bagage, Tocantins, Paranatinga, Lages, Formiga e Areias, cuja travessia se dava por 

meio de canoas (BERTRAN, 2010, p. 78). Pohl (1976, p. 283) relata como foi a travessia no Rio Tocantins 

em sua passagem de Cavalcante até Traíras, depois de passar “ao longo da Serra dos Veadeiros sobre 

colinas pedregosas, rumo a oeste” 

(...) chegamos a contagem, no Rio Tocantins, mas, apesar de gritarmos e dispararmos 
nossas espingardas, não conseguimos atrair ninguém para transportar-nos. Dois dos 
meus criados atravessaram o rio a nado para trazerem a canoa do outro lado. Após 
passarmos a nossa bagagem, chegou o soldado ali estacionado. Tinha ido a uma 
fazenda, a uma légua de distância, para trazer algumas raízes de mandioca, pois 
quase morria de fome e já há três anos não recebia o soldo. Dividimos com o pobre 
homem os nossos escassos víveres. Em toda parte, vimos ainda os vestígios de 
furiosa tempestade que se desencadeara no dia 1º de outubro [1819], e tivemos de 
ziguezaguear entre as verdadeiras barricadas que os troncos derrubados formavam.  

Gardner (1975, p. 163) apresenta como era feita a travessia por meio de canoas no Rio da Palma, nos 

sertões do gado, nos idos de 1840 

Neste como naquele rio [Rio Manoel Alves] a barca é sustentada à custa do governo; 
mas aqui era tão pequena, que só podia levar um cavalo de cada vez; desta maneira 
tediosa a passagem se repetiu nada menos de doze vezes até que todos estivessem 
do outro lado, o que durou mais de três horas. Este sítio chama-se Fazenda da Barra 
e tem diversas casas de ambos os lados do rio; a que nos indicaram para pouso era 

                                                 
66 Bertran (2010, p. 73) acredita que o grande contribuidor dessa descrição tenha sido o Sargento-mor Thomaz 
de Souza, por ser “grande geômetra e conhecedor do território”, afinal de contas foi o responsável pela 
elaboração do Mapa dos Julgados de 1778. 
67 Mantivemos a mesma grafia dos arraiais e dos rios que se encontram na Descrição da Capitania de Goiás e 
tudo que nela é notável até o ano de 1783 (Bertran, 2010). 
68 O autor assinala que o Arraial de São Luiz corresponde ao Arraial da Natividade, que teve seu nome alterado 
pelo homenageado, D. Luiz de Mascarenhas, Governador da Capitania de São Paulo (1739– 1748). D. Luiz de 
Mascarenhas passou alguns anos nas minas, sobretudo as do norte, expulsando intrusos da Capitania do 
Maranhão, que queriam tomar posse do território, além de ter acompanhado a fundação de novos arraiais.  
69 Até o momento não existia Porto Real, que veio a se instalar anos depois na margem oriental do Rio Tocantins, 
ou seja, oposta ao Arraial do Pontal.  
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tão pequena, que, como a noite prometia ser muito boa, preferimos ficar à sombra 
de umas árvores que se erguiam em frente. 
 

Alguns aspectos da paisagem da estrada do norte foram destacados na Descrição da Capitania de Goiás 

(BERTRAN, 2010, p. 78), tais como o Morro do Caracol (cujo caminho era em zigue-zague e estava 

situado próximo a um conjunto de pedras com “caras de gente e outras figuras muito reparáveis”), 

antes da chegada a Pilar. Próximo dali também se encontrava a pedreira “que tem dado mais de cem 

arrobas de ouro, e promete uma eterna duração”. Não sabemos se será eterna, mas nos arredores de 

Pilar hoje está instalada uma mineradora japonesa, conforme tratamos neste capítulo. Outros 

aspectos interessantes se referem às “medicinais Caldas de São Felix, com cinco olhos dágua, um muito 

quente e os outros temperados”. Adiante, antes do Rio Paranatinga, destacavam-se a Lagoa dos Gallos, 

que servia de “habitação de muitos e grandes jacarés, sucuris e outros monstros”. Dois morros com o 

mesmo nome chamaram a atenção do autor – Morro do Moleque. Um deles estava localizado junto 

ao Rio Manoel Alves e outro próximo ao Arraial de São Domingos. Este último apresenta uma grande 

 
Mapa 2. Termo do Julgado de São Felix, 1783 

Fonte: Notícia Geral da Capitania de Goiás – Biblioteca Nacional 
Manuscritos – Cod. 16, 03, 002 
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concentração de cavernas, que compreendem atualmente o Parque Estadual da Terra Ronca. Próximo 

aos arraiais assinalados na estrada do norte, especificamente em Cavalcante, a paisagem se 

diferenciava por sua exuberância natural, tratando-se da Chapada dos Veadeiros.  

O autor da Descrição da Capitania de Goiás e tudo que nela é notável até o ano de 1783 (BERTRAN, 

2010) não estabelece a ligação desses núcleos urbanos da estrada norte com as outras Capitanias, mas 

ao analisar a cartografia de época identificamos a conexão dos arraiais do norte com as Capitanias do 

Maranhão e Piauí por meio do Registro do Duro (Mapa 3), “intentando-se dali no Piauí por Corrente, 

e no Maranhão por Pastos Bons, atingindo Belém do Pará pela região bragantina” (BERTRAN, 2011, p. 

280). Ainda na fronteira leste, seguindo para as Capitanias de Pernambuco e Bahia a partir dos arraiais 

do norte, bastava cruzar o mesmo Registro do Duro ou os que estavam localizados mais ao sul, como 

os registros de Taguatinga, São Domingos e Santa Maria. 

 

Mapa 3. Detalhe da Carta ou Plano Geographico da Capitania de Goyas, 1778 
Fonte: Arquivo Histórico do Exército – Rio de Janeiro  

Código 2063, Localização 10.01.2063 

Da estrada do nascente partindo de Vila Boa o caminho passava pelos seguintes arraiais70: Ferreiro, 

Ouro Fino, Corgo do Jaragua e Meia Ponte (BERTRAN, 2010, p. 79, 80). Dali a estrada bifurcava, 

conduzindo o viandante para duas outras estradas com destinos diferentes: a nordeste em direção ao 

Registro de Santa Maria para acessar o Rio São Francisco pelos confins da Capitanias de Pernambuco 

por meio do Arraial de Couros ou seguindo a leste por Santo Antônio dos Montes Claros e Arraial de 

Santa Luzia acessando a Capitania de Minas Gerais pelos registros de Lagoa Feia, Arrependidos e São 

Marcos.  

Pontes cumpriam a função de travessia de quase todos os rios, com exceção da passagem do Rio de 

São Bartolomeu, que foi vencido por transporte de canoas (BERTRAN, 2010, p. 81). A situação, 

                                                 
70 Mantivemos a mesma grafia que se encontra na Descrição da Capitania de Goiás e tudo que nela é notável até 
o ano de 1783 (BERTRAN, 2010). 
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contudo, não estava tão favorável no primeiro quartel do século XIX, conforme descreve Mattos (1979, 

p. 45, 46) 

Em outro tempo havia pontes sobre todos os rios e córregos mais notáveis da 
comarca [de Vila Boa]. A decadência das minas e comércio da província trouxe 
consigo a ruína das pontes; e as que não escaparam ao peso das águas extinguiram-
se pela voracidade das chamas: as queimadas dos campos e matas alcançaram a 
madeira das pontes e, destarte ficando reduzidas a cinzas, condenaram os homens 
a passar caudalosos rios a vau.  

A região da estrada do nascente é um verdadeiro santuário de nascentes que desaguam em 

importantes rios de diferentes bacias hidrográficas. Só para citar alguns, foram relatadas as nascentes 

na Serra dos Pireneus (próximo à Meia Ponte), de onde saem rios com direção ao norte e ao sul. Os 

rios Corumbá e Decantando, por exemplo, seguem para o Rio Paraguai. Por outro lado, o Rio do Peixe 

é tributário do Rio Almas que passa por Meia Ponte, e desagua no Rio Tocantins, assim como o Rio 

Uru, nas proximidades de Vila Boa. Mesmo que exista essa conexão de rios próximos a Vila Boa e Meia 

Ponte, viabilizando o contato com Pará pelo Rio Tocantins, a navegação desse trecho ficava 

comprometida em função da cachoeira do Facão nas proximidades da barra dos rios Uru e Almas. Nas 

palavras de Theotonio Segurado (TELLES, 1982, p. 50), a cachoeira “he absolutamente impraticavel, e 

sendo por isso necessario varar az canoaz por terra fica evidente a maior vantagem, que rezulta ao 

Distrito de Villa Boa de fazer o seu comercio pelo Rio Araguaya”. 

Ao longo da estrada do nascente, foram identificados outros pontos de destaque na Descrição da 

Capitania de Goiás (BERTRAN, 2010, p. 80, 81), que registramos aqui, como a existência de jazidas de 

ouro ainda inexploradas. Próximo ao Arraial de Santo Antônio dos Montes Claros (atual Santo Antônio 

do Descoberto, entorno de Brasília) se encontrava com frequência ouro no “esterco dos intestinos e 

buchos” dos animais, entretanto, não identificamos de onde vinha a jazida. Outro elemento mineral 

que chamava muito a atenção dos viandantes eram as “pedras elásticas tão planas e lisas que fazem 

delas fornos para torrar farinha” próximo ao arraial de Meia Ponte (BERTRAN, 2010, p. 81). Pela 

descrição e local de incidência do mineral, chegamos a imaginar que se tratava da malacacheta71, por 

também apresentar essas características e ser resistente ao calor. Entretanto, ao analisar a obra de 

Silva e Souza (Telles, 1998, p. 135), percebemos se tratar de coisas diferentes.  

Silva e Souza (Telles, 1998, p. 135) relata o emprego da malacacheta em lanternas de naus e como 

espelho, ao aplicar o aço sobre as lâminas do mineral “que tinha a vantagem de se não quebrar”. O 

pároco encontrou a mica sendo usada suprindo a falta do vidro nas janelas em Traíras, assim como 

Pohl e Saint-Hilaire a encontraram cumprindo a mesma função em Meia Ponte. As suas lâminas eram 

colocadas nos caixilhos de madeira das janelas substituindo o vidro, artigo raro na capitania. De acordo 

                                                 
71 Mineral também conhecido por mica, atualmente utilizado na indústria como isolante elétrico.  
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com Pohl (1976, p. 140), a mica teria a “vantagem de permitir ver muito bem, através da janela, de 

dentro pra fora, enquanto que de fora para dentro nada se pode distinguir.” O certo é que o reflexo 

da luz nessas lâminas irregulares conferia um efeito cênico interessante, que contribuía para a 

singularidade das edificações nos Sertões dos Goyazes. 

  

Imagem 8. Lâminas de malacacheta 
 

Imagem 9. Janela da Matriz de Nossa Senhora do 
Rosário (Pirenópolis) com caixilhos de malacacheta 

Fonte: IBGE - Disponível em 
<https://goo.gl/437Mn5>. Acesso em 20.fev.2018. 

Fonte: Arquivo Central do IPHAN . Rio de Janeiro 
c. 1940 

Um elemento natural que se destaca na estrada do nascente era a exuberante mata entre Vila Boa e 

Meia Ponte. De acordo com a Descrição da Capitania de Goiás (BERTRAN, 2010, p. 81), o Mato Grosso 

tem início a nove léguas de Vila Boa, sendo que a “dita mata tem de Leste a oEste nove léguas de 

extensão, porém da parte do Norte é muito grande, e para o Sul não se lhe tem achado fim.” Devido à 

sua importância, o cartógrafo Tosi Colombina destacou a mata em seu mapa confeccionado em 1751 

(Mapa 4). Verificamos que a representação de vegetação nos mapas da Capitania de Goiás é rara, uma 

vez que os cartógrafos se ocupavam em delimitar o território da capitania, representar as malhas 

viária, urbana e hidrográfica além das cadeias de montanhas mais significativas. 

O Projeto RADAMBRASIL (BRASIL, 1981, p. 525) classificou o Mato Grosso goiano como sendo uma 

Floresta Estacional Semidecidual Submontana72, encontrada atualmente em “reduzidos 

agrupamentos” distribuídos de forma descontinuada. Dentre as espécies típicas desse tipo de 

                                                 
72 De acordo com RADAMBRASIL (BRASIL, 1981, p. 516), a “estacionalidade está ligada ao clima de duas estações 
bem diferenciadas”, típico da área de estudo. Esse tipo de floresta, embora se apresente com o “aspecto sempre 
verde”, passa pela queda parcial da folhagem das árvores mais altas. Segundo consta no Manual Técnico da 
Vegetação Brasileira (IBGE, 2012, p. 57), os tipos florestais estacionais ocorrem nos “(...) solos de origem ígnea 
e/ou eruptiva, e logicamente mais férteis (latossolos eutróficos, nitossolos e argissolos).” A formação 
submontana, por sua vez, ocorre nas encostas dos planaltos e/ou serras (IBGE, 2012, p. 66). 
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formação está a guariroba73 (Syagrus sp.), “palmeira alta e esguia” cujo palmito de sabor amargo faz 

parte da alimentação goiana. De acordo com RADAMBRASIL (BRASIL, 1981, p. 526), a palmeira é 

“indicador seguro de passado florestal da região”.  

Os diários de viagem dos futuros governadores das capitanias de Goiás e Mato Grosso relatam o trajeto 

entre Meia Ponte e Vila Boa composto por “hum Bosque de Matto virgem, semilhante ao de Minas 

Geraes” (PINHEIRO; COELHO, 2006, p. 69). No trajeto, enfrentaram trechos de terreno acidentado, 

atravessando a ponte do Rio das Almas e passando por outros rios que não tinham pontes. Pohl (1976, 

p. 117) aponta em 1818 a existência de dois caminhos de Meia Ponte para Goiás, ambos adentrando 

pelo Mato Grosso. Entretanto um deles era mais curto e evitava “tanto a montanha como o torrencial 

Rio das Almas”. Saint-Hilaire percorreu os dois caminhos em 1819. 

Na primeira vez, quando seguia para Vila Boa, o botânico se deparou com a mata “verde e viçosa” – 

mesmo no período da seca – sendo que em alguns casos ainda encontrou vegetação com floração. 

Sobre o Mato Grosso, Saint-Hilaire (1975, p. 44, 45) assim o descreve  

Depois de deixar Jaraguá atravessei um pequeno trecho salpicado de árvores 
raquíticas e em seguida penetrei numa mata fechada. Trata-se do célebre Mato 
Grosso (...). Ao percorrer as seis primeiras léguas, a mata me pareceu bastante 
semelhante à que havia visto antes de chegar a Jaraguá. Os grandes arbustos são aí 
mais numerosos e mais compactos do que nas florestas virgens propriamente ditas. 

                                                 
73 Popularmente também é conhecida como gueiroba ou gueroba.  

 

Mapa 4. Detalhe do mapa de Tosi Colombina com destaque para a região do Mato Grosso, 1751 
18- Meia Ponte; 22- Vila Boa 

Fonte: Arquivo Público Mineiro – Belo Horizonte 
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Dir-se-ia tratar-se de uma vasta e antiga capoeira, no meio da qual tivessem sido 
deixadas de reserva algumas árvores primitivas. (...) A parte final da mata apresenta 
uma vegetação muito mais bela que o resto. Ali as árvores, quase todas vigorosas e 
muito próximas umas das outras, se entrelaçam com arbustos e lianas formando um 
denso emaranhado de ramos, e em certos trechos os bambus, muito diferentes dos 
que vi antes de Jaraguá, de hastes mais altas e mais grossas, formam no alto uma 
espessa cobertura. 

Na ocasião, o botânico cruzou com “uma numerosa tropa de burros” já próximo à Vila Boa. A tropa era 

oriunda de São Paulo e estava voltando de Cuiabá, passando por Goiás. O destino final seria a Capitania 

da Bahia, entretanto o “proprietário” da tropa resolveu mudar os planos e voltar para São Paulo depois 

que descobriu que os sertões da Bahia “estavam inteiramente secos, não podendo oferecer, em 

consequência, alimentação para os seus burros” (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 45). 

Da segunda vez que atravessou a região do Mato Grosso (travessia que levou cinco dias saindo de Vila 

Boa), também em 1819, Saint-Hilaire (1975, p. 95) se deparou com uma estrada “(...) extremamente 

difícil dentro da mata, não passando praticamente de uma trilha estreita e semi-obstruída por galhos 

e troncos caídos”, mesmo que a vegetação deste outro trecho não fosse tão “vigorosa” quanto a da 

primeira viagem. No caminho encontrou terras “muito favoráveis à lavoura”, tanto que em alguns 

pontos da mata havia colonos. Antes de chegar a Meia Ponte, se deparou ainda com uma Folia da 

Festa do Divino Espírito Santo74 que seguia arrecadando donativos para a festa. Mais adiante, o 

botânico (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 97) encontrou na mata com “(...) vários bandos de homens (...) todos 

tinham cabelos compridos, ao contrário dos brasileiros, que usam os seus cortados. Seu rosto era mais 

redondo, e os olhos maiores”. Esses homens de pele parda eram ciganos e haviam fixado residência 

próximo à Meia Ponte há muitos anos, onde se dedicavam ao cultivo da terra. 

Voltando às estradas da Descrição da Capitania de Goiás e tudo que nela é notável até o ano de 1783, 

o ponto de partida da estrada do sul, era justamente Meia Ponte, verdadeiro entroncamento 

macroterritorial. Desse arraial, que recebia estradas de todas as direções, partia para São Paulo 

passando pelo Arraial de Santa Cruz, pelas aldeias do Rio das Pedras, Pissarrão, Rio das Velhas e 

Lanhozo, de onde seguia para o Registro do Descoberto do Rio das Velhas75 (BERTRAN, 2010, p. 81, 

82). Curiosamente, o Arraial do Bonfim (atual Silvânia) não foi citado, assim como o Registro do Rio 

Grande, cadastrado no Mapa dos Julgados de 1778 como sendo o ponto de fronteira entre as 

capitanias de Goiás e de São Paulo. Dali em diante, seguia pelo Caminho do Anhanguera passando por 

Mogi Mirim, Campinas, Jundiaí e São Paulo. Bertran (2010, p. 82) assinala que o tráfego comercial 

                                                 
74 A Festa do Divino Espírito Santo é a manifestação cultural mais popular de Pirenópolis. Conferir MOURA, 2009 
e MOURA, 2017. 
75 O registro estava localizado no Sertão da Farinha Podre, a uma distância de meia légua da Aldeia do Rio das 
Velhas “é Freguesia e de tudo o que é de Índios desta Estrada” segundo consta em Notícia Geral da Capitania da 
Goiás (BERTRAN, 2010, p. 82). 
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dessa estrada foi superado em meados do século XVIII, em função da Praça da Bahia. Como vimos 

anteriormente, vários registros faziam fronteira com a Capitania de Pernambuco que se conectava à 

Bahia atravessando o Rio São Francisco. 

Na estrada do sul, a Descrição da Capitania de Goiás e tudo que nela é notável até o ano de 1783 

(BERTRAN, 2010, p. 82) aponta a existência de pontes apenas sobre alguns rios, sendo a travessia nos 

outros casos por canoa, como nos rios Corumbá, Veríssimo, Paranaíba e Rio das Velhas. Mesmo que 

as travessias parecessem penosas, os rios serviam como suprimento de água para os viajantes e seus 

animais, além de ser um importante referencial geográfico (FURTADO, 2016, p. 372). Saint-Hilaire 

(1975, p. 120) em suas andanças encontrou mais uma comitiva de tropeiros, dessa vez à beira do Rio 

Corumbá, nas proximidades do Arraial de Santa Cruz. Desse episódio nos relata: 

A pouca distância do Corumbá eu tinha encontrado uma numerosa tropa que se 
dirigia para Cuiabá, e à beira do rio uma outra aguardava a sua vez de passar. 
Conversei com o mercador a quem pertencia essa tropa e ele me disse que era 
composta de sessenta bestas de carga. Levava também uma dúzia de molecotes da 
Costa da África, e estava vindo de S. Paulo com destino a Cuiabá. Achava que seria 
forçado a vender a longo prazo quase toda a sua mercadoria, não esperando poder 
retornar a S. Paulo antes de dois anos. Negócios desse tipo são muito lucrativos, não 
há dúvida, mas os proveitos que trazem são na verdade comprados muito caro. Os 
paulistas que empreendem essas intermináveis viagens através do sertão devem 
forçosamente ter conservado alguma coisa do espírito aventureiro e da 
perseverança de seus antepassados.  

Embora muito informativa, a Descrição... apenas cita a estrada do poente, que se dirigia à Capitania de 

Mato Grosso, via de acesso oficializada desde 1736 (NOGUEIRA, 2008, p. 32). Silva e Souza (TELLES, 

1998, p. 138) contabilizou 38 léguas de Vila Boa até o Rio Grande – que viria a compor adiante com 

outros afluentes o Rio Araguaia76.  

O caminho era ermo, tanto que Silva e Souza sinalizou apenas Pilões como referência, que se localizava 

às margens do rio de mesmo nome. Nas proximidades do Rio Pilões, o futuro Governador do Mato 

Grosso Luiz d´Albuquerque de Mello Pereira e Caceres77 deparou-se com a existência de um quartel 

onde estavam lotados alguns pedestres sob as ordens de um Alferes “com o objecto de impedir nos 

dous rios a extração dos diamantes que consta nelles se produzem.” Pelo que ouviu dizer naquela 

região, Caceres atesta a existência de diamantes naqueles rios, “mas dizem que em muito piquena 

quantidade”. A paisagem da travessia dos rios Pilões e Claro parece ter renovado os ânimos da 

                                                 
76 Atualmente essa parte do rio já é considerada como Rio Araguaia. Assim como o Rio Tocantins na 
documentação primária também se apresenta como Rio Maranhão, o mesmo ocorre com o Rio Araguaia, que a 
depender da fonte o classifica como Rio Grande. 
77 Conferir DIÁRIO de uma viagem feita do Rio de Janeiro até Vila Bela, capital de Mato Grosso. Fonte: Biblioteca 
Nacional de Portugal. Disponível em < http://purl.pt/27085/5/index.html>. Acesso em 30.nov.2017. 
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comitiva, pois a estrada estava boa, o clima estava apenas quente78 e o futuro governador avistou até 

mesmo “huma Lagoa e por entre vários pantanaes” nesse trecho da estrada. Sabemos que os 

pantanais seriam encontrados apenas algumas boas léguas adiante, Caceres pode ter se confundido 

ao avistar veredas, numerosas por ali. Passado o Ribeirão Guardamor, deparou-se com “hum 

admiravel arvoredo, que convida a que repouzem nele os passageiros”. Aceitaram o convite de pronto, 

uma vez que nessa jornada arrancharam às 10:30 horas da manhã, tendo percorrido um trecho 

considerável de cinco léguas naquele dia de julho79.  

Após a travessia do Rio Grande, na divisa com a Capitania de Mato Grosso, Caceres mencionou o 

Registro da Ínsua, que seria erigido por ele em dezembro de 1773, já como Governador80. No caminho 

de Vila Boa para a capitania de Mato Grosso, o Governador Luiz d´Albuquerque se deparou com cursos 

d´água de dimensões variadas, alguns corgos e outros ribeirões. Alguns deles possuíam pontes e outros 

tantos a travessia das pessoas se dava por meio de canoas, sendo que os cavalos seguiam a nado. Da 

fronteira até Cuiabá a expedição levou 26 dias e de lá para Vila Bela da Santíssima Trindade às margens 

do Rio Guaporé, mais 24 dias. No total, Luiz d´Albuquerque Caceres percorreu 569 léguas do Rio de 

Janeiro até Vila Bela, em uma viagem de 116 dias (considerando uma viagem com paradas só para 

pernoite, descontando-se os dias que passou nos maiores centros do caminho81). A comitiva ficou na 

estrada de 17 de maio até 05 de dezembro de 1772.  

Voltando à Capitania de Goiás, outra estrada digna de nota implantada no alvorecer do século XIX é a 

estrada do correio, ligando o Rio de Janeiro ao Grão Pará, passando pelo interior da capitania. A rota 

chegava à Capitania de Goiás pelo Registro dos Arrependidos na divisa com a Capitania de Minas 

Gerais, de onde partia em direção ao norte até chegar em Cavalcante. De lá seguia até as margens do 

Rio Tocantins por Porto Real e descia o rio até chegar a seu destino final. Silva e Souza (TELLES, 1998, 

p. 138) contabilizou 319 léguas do Rio de Janeiro até Porto Real. 

                                                 
78 Ao longo do trajeto da Capitania de Goiás, o futuro Governador da Capitania de Mato Grosso assinalou em seu 
diário de viagem que os dias estavam quentes ou muito quentes. Isso seria um aperitivo para ir se aclimatando à 
temperatura da capitania que iria governar, a de Mato Grosso, onde ficou por 17 anos. Conferir Diário de uma 
viagem feita do Rio de Janeiro até Vila Bela, capital de Mato Grosso. Fonte: Biblioteca Nacional de Portugal. 
Disponível em < http://purl.pt/27085/5/index.html>. Acesso em 30.nov.2017. 
79 Número dentro da média percorrida pela comitiva de Luiz d´Albuquerque de Mello Pereira e Caceres em seu 
trajeto total. 
80 Essa informação revela que o diário foi passado a limpo anos depois, considerando que a viagem ocorreu em 
1772. Esta hipótese é confirmada ao verificarmos o encerramento do diário, em que consta a data de 30 de 
novembro de 1775. Conferir DIÁRIO de uma viagem feita do Rio de Janeiro até Vila Bela, capital de Mato Grosso. 
Fonte: Biblioteca Nacional de Portugal. Disponível em <http://purl.pt/27085/5/index.html>. Acesso em 
30.nov.2017. 
81 Em Vila Rica permaneceram por sete dias; em Vila Boa por 33 dias e em Cuiabá 32 dias. Ocorreu de ficarem 
um tempo menor em outras localidades, como no caso de Paracatu, onde ficaram por três dias. Na maioria da 
viagem, entretanto, as pausas eram de apenas um pernoite.  
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Tratamos aqui das principais vias, mas existiam outras rotas de comunicação, como as “estradas de 

gado” descritas por Gardner (1975, p. 163) na primeira metade do século XIX. Essas rotas alternativas 

acabavam por confundir os desavisados que não tinham tanta intimidade com a região, conforme 

verificamos nesse trecho:  

Quando a meio caminho do rio [da Palma], erramos infelizmente o rumo, entrando 
por uma dessas estradas de gado, que nestas paragens tão pouco habitadas quase 
sempre desviam o viajante pela semelhança com a estrada real. Demoramos a dar 
pelo erro; mas, sabendo a direção em que corre o rio, para lá nos encaminhamos 
diretamente e em menos de meia hora tivemos a sorte de chegar ao caminho certo, 
que agora passava por uma floresta pouco densa (...). Por causa do atraso assim 
ocasionado, era quase sol posto quando chegamos ao ponto da barca. 

Pelas artérias e vias mais capilarizadas fluía o sangue que mantinha a colônia funcionando. Cristina de 

Cássia Pereira de Moraes (2007, p. 203, 233) sintetiza o fluxo do tráfico negreiro no interior da colônia, 

chegando dos portos do Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão e Salvador rumo à Capitania de Goiás.  

Inúmeros comerciantes de Vila Boa organizavam grandes comboios para 
importarem cativos de São Luis do Maranhão e de Salvador.  
(...) 
Outra rota por onde os escravos chegavam à Capitania, começava no Rio de Janeiro 
e passava por Vila Rica e Paracatu em Minas Gerais. Esses comboios, em geral, 
levavam em média três meses de viagem para chegarem a Goiás. Eram conduzidos 
por tropeiros que, além de cativos, traziam artigos e produtos importantes que por 
cá não havia, como utensílios e objetos de ferro, sal, vinhos, bacalhau, e artigos de 
luxo, entre outros, tecidos finos, vestidos, perfumes. 
(...) 
A rota percorrida pelos cativos de Salvador para Vila Boa passava por Cachoeira, no 
interior do sertão da Bahia. Cruzava o Rio São Francisco em Barreiras, prosseguia até 
o registro do Duro, aonde eram contados e registrados. Depois, eram conduzidos a 
São Félix e, posteriormente, a Vila Boa ou a Natividade. Uma segunda rota para os 
comerciantes da Bahia passava pelos registros de São Domingos ou Lagôa Feia a 
Meia Ponte e, finalmente, chegava a Vila Boa.  

Esdras Arraes (2017, p. 81), por outro lado, coloca tempero na discussão ao nos mostrar as rotas do 

sal consumido na Capitania de Goiás  

Dentro desse panorama, o sal se relacionava espacialmente com territórios 
articulados em várias escalas, do intraurbano ao periurbano e a outras capitanias. 
De acordo com o relatório do governador de Pernambuco, Jozé Cezar de Menezes, 
escrito em 1774, o termo da vila da Barra, definido desde a missão do Juazeiro ao rio 
Carinhanha, abundava, de uma parte a outra do São Francisco “de sallinas de sal, e 
muito maior na parte de Pernambuco até a Freguesia do Campo Largo”. A grande 
incidência provocou o deslocamento de homens de negócios das comarcas de Goiás, 
Paracatu, Gerais, Serro, Jacobina, das vilas de Minas Novas do Fanado e Rio de 
Contas e de todos os sertões adjacentes a buscarem o sal, conduzindo-o em “barcas 
e canoas de grandes vellas, e pella terra adentro, em Cavalgaduras”.  

Saint-Hilaire descreve a forma com que os moradores do Julgado de Santa Luzia compravam sal 

proveniente de São Romão, na Capitania de Minas Gerais, também extraído na região do Rio São 

Francisco. De acordo com o naturalista (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 27), o sal era adquirido em troca da 
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cachaça e do açúcar produzido nos engenhos daquela região. Pelos registros de Arrependidos e Lagoa 

Feia, o sal de São Romão atingia a Capitania de Goiás. Pohl (1976, p. 246, 257), por sua vez, 

testemunhou a chegada de canoas de negociantes de Belém aportando em dois pontos82 do Rio 

Tocantins, carregadas da mercadoria.  

O sal também era extraído na capitania, em Salinas, cuja jazida ficava na margem oriental do Rio Crixás, 

afluente do Rio Araguaia. A extração do sal a longo prazo não logrou muitos lucros, embora tenha sido 

instalada uma fábrica em meados do século XVIII na região de Crixás (SALLES, 1992, p. 101). De acordo 

com Castelnau (2000, p. 158), o sal era amargo, não favorável ao paladar humano, mas era propício 

para a criação do gado, que crescia “sadio e gordo, graças ao sal que lambem”. 

Após essa breve análise, percebemos que a Capitania fazia conexão direta via terrestre com as 

Capitanias de Minas Gerais e Pernambuco a leste, Mato Grosso a oeste, Maranhão ao norte e São 

Paulo ao sul. Por via fluvial, ao longo do século XIX foi estreitando o contato com o Pará. Os negociantes 

locais estabeleciam ligações com os portos de Salvador e Rio de Janeiro, além de São Luís. Mesmo que 

as distâncias fossem longas e a viagens penosas, a Capitania de Goiás era rota de passagem de 

tropeiros que circulavam em direção aos portos ou aos limites da fronteira oeste.   

Mesmo assim, o estigma de sertão era presente. Sertão aqui na sua acepção de terra distante, deserta. 

Muito já se falou sobre os significados dessa palavra em teses e publicações, mas ficamos aqui com o 

que diz Renata Malcher Araujo (2010, p. 349), que por sua vez se remete a Claudia Damasceno 

Fonseca, duas pesquisadoras que são referências nessa tese. Araujo diz que  

O sertão é a mais ubíqua das entidades espaciais da colonização. No Brasil, a palavra 
servia para identificar todas as áreas ainda não ocupadas. Havia os sertões da Bahia, 
os sertões de Pernambuco, etc... O sertão aparece assim como uma noção de pré-
território, é a região ainda não devidamente desbravada mas já reconhecida como 
tal. Na bela expressão de Cláudia Damasceno Fonseca, o sertão era “um perpétuo 
vir a ser”, uma zona de fronteira móvel que o avanço da conquista convertia em 
território. 
 

Pelo jeito foi com esse propósito que foi elaborado o Mappa dos sertões que se comprehendem de 

Mar a Mar entre as capitanias de S. Paulo, Goyazes, Cuyabá, Mato-Grosso e Pará 83 que, mesmo 

mapeando a rede urbana da Capitania de Goiás, carrega no seu título o peso do sertão como algo que 

                                                 
82 São Pedro de Alcântara e Aldeia do Cocal Grande. 
83 Barbo (2015, p. 113) situou a confecção do mapa entre 1766 a 1775, amparada na data do estabelecimento 
do povoado de Pirassicaba (1766) e nas povoações projetadas mas não concretizadas ao longo do Tietê no 
período de administração de Dom Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão (o quarto Morgado de Mateus que 
administrou a Capitania de São Paulo de 1765 a 1775). Esse mapa, juntamente com mais dois compõem a Coleção 
Morgado de Mateus. Fonte: Biblioteca Nacional. Disponível em <https://goo.gl/7XugKA>. Acesso em 
28.out.2017. 
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apenas estava entre Mar e Mar. O mar dos portos de São Paulo e Rio de Janeiro em contraponto ao 

mar de Belém. E no meio de zonas tão importantes, o vazio, o sertão. O vir a ser. Pelo menos no 

território da Capitania de Goiás foram mapeadas as nações indígenas, deixando a ver que esses sertões 

estavam sim, um pouco mais ocupados que se imaginava, mas não “colonizados”. 

 
Mapa 5. Mappa dos sertões que se comprehendem de Mar a Mar  

entre as capitanias de S. Paulo, Goyazes, Cuyabá, Mato-Grosso e Pará 
Fonte: Fundação Biblioteca Nacional - Manuscritos – Cod. 049, 05, 008, n.02 



1 . O s  “ S e r t õ e s  d e  m a r  a  m a r ” :  a  p a i s a g e m  n o  j o g o  d e  t r o c a s  | 105 

 

Cerca de dez anos depois, um novo mapa foi feito em uma escala mais alargada, incorporando inclusive 

as cidades de Buenos Aires, Assupção e a Colônia de Sacramento. Dessa vez, a Capitania de Goiás foi 

representada como um ponto nodal em relação à colônia, lugar onde cruzavam estradas e rotas fluviais 

vindas de todas as direções. O território da capitania é central e isso chamou a atenção das 

autoridades, tanto que vemos no Mapa que mostra a Capitania e Goiás e a região ao sul até o Rio da 

Prata a representação do seu território inserido em uma escala que contemplava também a região 

meridional da colônia portuguesa da foz do Rio do Prata até a Ilha de Joanes (Ilha de Marajó) ao norte.  

O mapa, do último quartel do século XVIII e de autoria desconhecida, descrevia na legenda as derrotas 

por terra e pelos rios, revelando a Capitania de Goiás no cruzamento desses fluxos, vista como uma 

potencialidade a ser lapidada: a de integração colonial, uma vez que interligava as fronteiras a oeste 

com o litoral e os campos de vacaria ao sul com a Amazônia ao norte. Não deve ser por acaso que esse 

mapa se encontra no Ministério das Relações Exteriores, na Mapoteca do Itamaraty. 

De acordo com Furtado (2016, 373), esse tipo de representação traz “à tona a construção imaginária 

que os colonizadores iam compondo do Brasil e de seus espaços do interior.” Ou melhor, como bem 

sintetizou Arraes (2017, p. 134, 135) a respeito da representação dos Certoens do Norte, alguns mapas 

nos convidam a enxergar além do que é paulatinamente repetido em relação ao isolamento de certas 

regiões. De sertão para sertão, vemos que  

Os mapas expõem lugares conectados num universo de rotas terrestres não 
reduzidas ao binômio interior versus litoral. Os mapas convidam a desconstruir a 
arraigada falácia de sertões vazios e substanciados por débeis relações sociais, a rigor 
uma aparência, pois os sertões jamais foram isolados. Esforçam-se, ainda, em 
representar os sertões como espaços relacionais e alinhavados por contatos 
inclusive de macro-escala. Com efeito, vê-se que um emaranhando de caminhos 
terrestres e fluviais orientou o palmilhar e o navegar de gentes e de “coisas” pelas 
zonas interiorizadas em cronologias coloniais. Eles davam a conhecer e experimentar 
os sertões, essa alteridade geográfica da América portuguesa. 

Assim sendo, além da valiosa representação gráfica, na legenda do Mapa da Capitania de Goiás e a 

região meridional da Colônia Portuguesa da América até a foz do Rio da Prata estão indicados alguns 

trajetos por via terrestre e fluvial, sinalizados por pontinhos de cores variadas no mapa, sustentando a 

noção de território integrado e interligado. Dentre as viagens empreendidas e sinalizadas na legenda, 

destacamos a derrota pelo Rio Tocantins “e canaes” de Pontal na Capitania de Goiás (com saída via 

terrestre de Natividade) até o Grão Pará84 e a derrota empreendida por terra de Vila Boa até Cuiabá, 

de onde desce o rio de mesmo nome, passando pelo Rio Porrudos e subindo o Rio Paraguay. Ao que 

                                                 
84 O cartógrafo cita como referência dessa viagem a derrota realizada pelo descobridor das minas de Arraias, o 
Capitão Francisco de Almeyda.  
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parece, todas essas viagens foram realizadas, e destacam os eixos de circulação de pessoas e 

mercadorias.  

 

Mapa 6. Mapa que mostra a Capitania de Goiás e a região ao sul até o rio da Prata, 1784 
Fonte: Ministério das Relações Exteriores – Mapoteca do Itamaraty 
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Além desses trajetos ora citados, seja no mapa ou na legenda, foram sinalizados outros tantos, nos 

dando a ver que, por meios intermodais, a possibilidade de interligação das bacias do Amazonas e do 

Prata – assim como das bacias do São Francisco e do Tocantins. Sintetizando: diante desse mapa de 

grande dimensão, é possível ver os limites meridionais, setentrionais e a oeste da colônia, com a 

sinalização das vias de comunicação interligando o território em todos os sentidos. A ‘fala’ de Araujo 

(2000, p. 69) nos parece muito apropriada 

O caminho é portanto um método de apreensão e de apropriação conceptual do 
espaço, espaço contínuo, e não necessariamente visível ou utilizável, mas sobre o 
qual se exerce o poder do seu conhecimento virtual e se reivindica a sua posse 
potencial, ou direito de utilização. 

O mapa, datado pelo Ministério das Relações Exteriores/Mapoteca do Itamaraty como sendo de 

178485, consiste na união de dois mapas elaborados anteriormente, no entanto apresentando uma 

escala diferente, continental, constando inclusive importantes núcleos urbanos da América espanhola. 

Este mapa considera os limites estipulados pelo Tratado de Santo Idelfonso em 1777, uma vez que a 

Colônia de Sacramento está fora da Linha divizoria e os Sete Povos da Missão estavam demarcados 

fronteira adentro.  

Diante de algumas evidências, verificamos que o cartógrafo se apoiou no mapa de 1751 elaborado por 

Tosi Colombina86 e no Mappa dos Sertões que se comprehendem de Mar a Mar entre as capitanias de 

S. Paulo, Goyazes, Cuyabá, Mato-grosso, e Pará87, provavelmente elaborado entre 1765 a 1775. 

Enquanto se preocupou em atualizar as informações em relação ao território da colônia, ele não se 

ateve em fazer o mesmo com a legenda, que em alguns trechos não passa da cópia daquela encontrada 

no famoso mapa de Tosi Colombina. Depois de passados 33 anos, as informações referentes às rotas 

que se encontram descritas na legenda do Mapa que mostra a Capitania de Goiás e a região ao sul até 

o Rio da Prata não foram atualizadas e tampouco problematizadas. Como exemplo, vemos na legenda 

se repetindo os nomes e as mesmas derrotas existentes na primeira metade do século XVIII. Na 

representação ocorre inclusive a omissão de núcleos urbanos já existentes em 1784 – caso de Pontal, 

que não foi “substituído” por Porto Real, na margem oposta do Rio Tocantins, de onde saíam as 

embarcações com destino ao Grão Pará. Mesmo assim, optamos por analisar o Mapa que mostra a 

Capitania de Goiás e a região ao sul até o Rio da Prata por sua importância em termos territoriais, 

tendo a Capitania de Goiás como unidade central nesse sistema ainda mais alargado. 

                                                 
85 Embora Barbo atribua a feitura desse mapa como sendo de 1756, citando como referência a própria Mapoteca 
do Itamaraty.  
86 Fonte: Arquivo Público Mineiro – Belo Horizonte. 
87 Fonte: Biblioteca Nacional. Disponível em <https://goo.gl/6aZbPT>. Acesso em 28.out.2017. 
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Mesmo que o mapa trate das ligações intermodais da colônia, sendo que algumas dessas 

obrigatoriamente passavam pela Capitania de Goiás, na prática a função de nó (entroncamento e 

articulação) da capitania levou um tempo para ser efetivada. Foi sendo desenvolvida aos poucos, tendo 

em vista que importantes vias de comunicação foram proibidas no início da mineração em função do 

controle fiscal do ouro, conforme abordado anteriormente. A navegação do Rio Tocantins em direção 

à Vila de Cametá e Belém, por exemplo, se deu de forma oficial apenas no fim do século XVIII. No início 

do Oitocentos passaram a realizar estudos e experiências de navegação nos rios Tocantins e Araguaia 

e, conforme veremos a seguir, nem sempre bem-sucedidas. A falta de homens preparados para realizar 

tal empreitada, os ataques dos índios, os obstáculos naturais ao longo da calha dos rios e a ausência 

de pontos de abastecimento pelo trajeto foram alguns dos entraves na viabilização da comunicação 

da Capitania de Goiás com o Pará por via fluvial.  

Voltando às estradas, sabemos que à margem dessa malha de caminhos se encontravam também 

quilombos, por vezes mais afastados, embrenhados nas matas. Se por um lado as “naçoens de gentios” 

eram mapeadas na cartografia, o mesmo não ocorria com os quilombos da Capitania de Goiás. As 

comunidades de escravos fugidos eram verdadeiros locus de resistência contra o tratamento 

extremamente abusivo a que eram submetidos. Embora invisíveis na cartografia oficial, os quilombos88 

eram numerosos - tanto que Palacín (1972, p. 93) afirma que não havia arraial “sem a sombra de seu 

quilombo”, alguns deles “a pouco mais de um tiro de pedra”. De tão próximos que eram aos núcleos 

urbanos mais desenvolvidos, alguns quilombos já participavam da dinâmica local, tanto que seus 

membros estavam incorporados à força de trabalho, fazendo-se passar por libertos. As autoridades 

tinham conhecimento da situação, aceitando-os como assalariados, ao passo que “temiam” penetrar 

nesses quilombos. Vez ou outra os enfrentavam, mas sem resultados efetivos, uma vez que a 

comunidade voltava a se organizar e criar novos quilombos (MOURA, 2013, p. 339). 

Alguns quilombos eram verdadeiras praças fortes, com direito a altas trincheiras e guaritas de proteção 

cercados por armadilhas camufladas conhecidas por estrepes89. Elementos da cultura portuguesa 

                                                 
88 Também conhecidos por mocambos, palavra de origem africana que denominava os redutos de escravos 
fugidos do cativeiro empregada normalmente até o século XVII, quando passou a ser substituída pela palavra 
quilombo (MOURA, 2013, p. 277). 
89 O termo foi absorvido a partir da fala de Flávio dos Santos Gomes, em palestra durante o Seminário Histórias 
da Escravidão, promovido pelo MASP em 2016. Gomes apresentou o Quilombo Buraco do Tatu na Capitania da 
Bahia, o Quilombo dos Palmares na Capitania de Pernambuco e os quilombos mineiros de Samambaia, Ambrósio 
e São Gonçalo. De acordo com a palestra proferida por Gomes, a administração colonial mapeava os quilombos 
quando havia a necessidade de reprimi-los. O Seminário Histórias da Escravidão foi organizado por Adriano 
Pedrosa, André Mesquita, Lilia Moritz Schwarcz e Luiza Proença no auditório do MASP nos dias 28 e 29 de 
outubro de 2016. Participaram do seminário outros pesquisadores de destaque, como a brasilianista Mary 
Karasch, que abordou aspectos da Capitania de Goiás em sua palestra “Africanos escravizados: identidade e 
trabalho nas cidades”. 
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foram ressignificados nesses espaços, sendo que alguns quilombos possuíam até mesmo Casa de 

Audiência e Capela. Com a reutilização desse repertório português de utilização de equipamentos 

oficiais de poder, aliados às suas bagagens de origem90, os quilombos apresentavam combinações 

espaciais únicas. Não podemos descartar, tampouco, o contato pelas matas que os negros tiveram 

com os indígenas, com quem certamente estabeleceram ricas trocas culturais (BURKE, 2003). Assim, 

foram sendo criadas novas maneiras de utilizar os equipamentos portugueses, de forma criativa na 

mata (CERTEAU, 2014). A estrutura dos quilombos era compreendida basicamente por algumas casas 

espalhadas, além da casa de tear, casa de farinha, casa de ferreiro e roças, normalmente abastecidos 

por um curso d´água. Poucos são os registros iconográficos dos quilombos.  

Nesse contexto, os capitães do mato e mesmo as bandeiras especificamente designadas para tanto 

seguiam em busca dos escravos fugidos, adotando métodos bárbaros em sua captura. Muitas vezes os 

negros se uniam aos índios e outros grupos marginalizados, como aponta Moura (2013, p. 339) “havia 

uma interação permanente entre o quilombo e as franjas marginais da sociedade escravista: índios 

fugidos, criminosos, fugitivos do serviço militar e negros bandoleiros”. Unidos, semeavam pânico junto 

às elites e demais grupos socialmente classificados, conforme atesta o Governador General Dom 

Marcos de Noronha em meados do século XVIII, ao afirmar que os negros quilombolas de Tesouras 

“faziam tantos estragos quanto o gentio caiapó na campanha” (apud SALLES, 1992, p. 289). 

Considerando a fama dos Caiapó frente aos colonizadores, podemos afirmar que os calhambolas eram 

realmente assustadores.  

Dentre os quilombos mais conhecidos da Capitania de Goiás se destaca o Kalunga, composto por várias 

comunidades de remanescentes de escravos. Os Kalunga estão distribuídos nos atuais municípios de 

Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás, espalhados pela região do Vão do Moleque e 

Vão de Almas, na porção norte da Chapada dos Veadeiros. Passaram muitos anos quase em completo 

isolamento, praticavam o escambo e viviam da agricultura de subsistência, caça, pesca, e criação de 

gado. Cavalcante, além de ser um arraial minerador, produzia gado, uma vez que estava inserido na 

grande região do Vão do Paranã. Até o fim do século XX os Kalungas ainda rezavam em latim e se 

comunicavam por meio de português arcaico (MOURA, 2013, p. 231). Atualmente a região está 

inserida no roteiro turístico dos passeios da Chapada dos Veadeiros, sendo a Cachoeira de Santa 

Bárbara uma das mais procuradas pelos visitantes. A trilha da cachoeira sai da Comunidade do 

Engenho II, território Kalunga. 

                                                 
90 Vale lembrar que são referências várias, uma vez que à Capitania de Goiás chegaram africanos de origem banto 
e sudanesa.  



110 | S e r t õ e s  d e  m a r  a  m a r :  G o y a z e s  e m  s u a s  f i l i g r a n a s   

 

Com os anos, o fluxo nas estradas foi aumentando, mas com a diminuição da extração do ouro a 

manutenção das vias de comunicação não se dava da forma devida. A ruína de pontes sobre os rios91 

afetava diretamente alguns arraiais, desencadeando sua estagnação. Em função da ausência de 

pontes, quando possível a travessia dos rios mais caudalosos era feita por canoas públicas. De acordo 

com Cunha Mattos (1979, p. 132), como a tarifa cobrada pelos administradores em geral era muito 

elevada e o serviço era de má qualidade, muitos se arriscavam atravessando o rio, contabilizando 

algumas vítimas fatais. Cunha Mattos segue com seu diagnóstico nada otimista do primeiro quartel do 

Oitocentos ao tratar do estado das estradas calçadas dos tempos áureos da mineração. Algumas delas, 

pela falta de manutenção, foram se arruinando. Como exemplo, Mattos (1979, p. 45) se refere à 

“soberba calçada” que ficava no morro entre Corumbá e Meia Ponte, revelando que “por falta de 

reparos está quase destruída”.  

Os acessos a Pilar, próspero arraial no Setecentos, estavam praticamente abandonados. Pohl (1976, p. 

188) descreve a situação para quem vinha de Crixás, com a “trilha coberta de mato, obrigava-nos a 

abrir caminho e fazia tantas curvas que gastamos bastante tempo para atingir a localidade”. No outro 

sentido, partindo para Meia Ponte de Pilar, Pohl teve que enfrentar por quatro léguas um alto capinzal. 

Considerando que as jornadas médias eram de três a quatro léguas correspondentes à “distância que 

                                                 
91 Seja por falta de manutenção, por terem sido vítimas das queimadas ou por terem rodado nas chuvas 
torrenciais na estação das águas, sobretudo entre os meses de outubro a março. 

 

Imagem 10. Savana seca no alto da Serra da Natividade 
Fonte: Foto da autora, 2016 
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podia ser transposta em um dia de viagem de marcha ´à paulista92´” (FURTADO, 2016, p. 372), o trajeto 

percorrido foi bastante penoso. Pohl (1976, p. 189) foi avisado, mas precisava seguir viagem, conforme 

segue 

Haviam-nos descrito o caminho a seguir como mau e difícil, o que não nos impediu 
de toma-lo. Depois de descermos a colina onde fica a povoação, entramos num 
capinzal de 4 e meio metros de altura, que se elevava muito acima de mim, apesar 
de estar eu a cavalo. Essa erva é uma espécie de Bromus, que os habitantes chamam 
capim-flecha. Todas as colinas e serras estavam cobertas com esse capim. A travessia 
foi incômoda tanto para mim quanto para meus criados e até para os burros, por 
entre o ervaçal cortante do caminho. As espigas batiam em nossos rostos e, mesmo 
a cavalo, os resistentes colmos me fatigavam os pés. Nunca dantes encontrara 
semelhante erva. Os animais não a comem. O capinzal acompanhou-nos por quatro 
léguas inteiras.  

As estradas do poente, tais como verdadeiras artérias do grande coração da colônia, estavam 

comprometidas. Algo precisava ser feito para que o sistema não entrasse em colapso. O pulso ainda 

pulsa? Pulsa, em compassos diferentes a depender da região. Mas o sangue, esse já não percorre mais 

por todos os órgãos... 

 
1.5. A navegação ao norte como uma possibilidade  

Mesmo que as derrotas fluviais figurassem na cartografia como algo palpável, a navegação dos rios 

Araguaia e Tocantins foi interditada nos anos 1730, como medida para deter o contrabando, e liberada 

apenas em 1782 (ALENCASTRE, 1979). Doles (1973, p. 143) retrata o cenário econômico daquela 

época:  

O decréscimo da produtividade das minas e sua decadência colocaram em evidência 
a fragilidade do mercado consumidor interno e a impossibilidade de um comércio de 
importação pelas rotas tradicionais.  
Essa foi a principal motivação para as tentativas que serão empreendidas a partir do 
terceiro quartel do século XVIII, objetivando a integração de Goiás com o litoral 
norte. 

Os esforços iniciais partiram do Governador José de Almeida Vasconcellos Soveral e Carvalho (1772 – 

1778), conforme verificamos em seu segundo diário, e nos manuscritos que o sucedem93. De acordo 

                                                 
92 Furtado (2016, p. 372) explica melhor essa rotina: “acordava-se bem cedo e caminhava-se somente até por 
volta do meio-dia, quando muito até uma ou duas horas da tarde, assim para se arrancharem, como para terem 
tempo de descansar e de buscar alguma caça ou peixe”. 
93 Estamos nos referindo ao documento intitulado “A este assunto pertence huma informação dada por escripto 
em Lisboa no prezente anno de 1777 por Ignacio Joaquim Táques, Pessoa de notorio merecimento, com sua 
habitação estabelecida em Goyaz [havendo nascido na Cidade de S. Paulo, e de Familia das mais nobres della]” 
encadernado juntamente com uma versão dos dois primeiros diários e um terceiro do Barão de Mossâmedes e 
outros documentos avulsos no volume COLLECÇÃO de noticias da Capitania de Goyaz, vindas a mãos de 
particulares assim por Diarios, e Cartas, como por copias de papeis de Officio; e deduzidas por sua serie, q’. tem 
principio em mayo de 1772. Fonte: Biblioteca Mario de Andrade – Coleção de Obras Raras e Especiais. 
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com Ignacio Joaquim Táques (1777)94, o governador teve notícia de duas viagens bem-sucedidas pelo 

Rio Tocantins, uma do Sargento Mor João de Souza (que passou a residir na “Cidade do Pará”) e outra 

de um Guarda Mor não identificado, que saiu da Capitania de Goiás fugido de seus credores. Ao que 

tudo indica, o governador desconhecia a derrota empreendida à canoa por José da Costa Diogo e sete 

companheiros ao longo de três meses (novembro de 1734 a janeiro de 1735), quando desceram o Rio 

Tocantins a partir do Rio Maranhão, passando pela Vila de Cametá até chegar em Belém, num percurso 

de 267 léguas. O relato ficou registrado no Roteiro da derrota do rio Tocantins até Belém do Pará95 e 

ilustrado na Carte manuscrite de la navigation de la rivière des Tocantins96, mapa encontrado em 

Belém e enviado a Paris para atender ao cartógrafo Jean Baptiste Bourguignon D’Anville em sua 

representação do Rio Tocantins no mapa Amérique méridionale, de 1748 (FURTADO, 2016, p. 368).  

Diante das iniciativas anteriores de que tinha notícia, o Governador José de Almeida Vasconcellos 

Soveral e Carvalho queria “confirmar com a experiencia, e formalmente a notoriedade daquellas duas 

viagens” (TÁQUES, 1777). A partir de então, no dia sete de agosto de 1773 saíram do Arraial de Pontal 

em expedição duas canoas com 11 homens e mantimentos, sob a liderança do Comandante Antonio 

Luiz Tavares97, para “pór em execução a ideia de ser o Rio Tocantins navegavel para a cidade do Pará” 

(PINHEIRO e COELHO, 2006, p. 105). A viagem foi repleta de aventuras e foi relatada em documentos 

distintos98, inclusive com a confecção do Mappa do Rio Tucantins (Mapa 7)99 que nos auxiliou a aferir 

                                                 
94 Autor de A este assunto pertence huma informação... in COLLECÇÃO de noticias da Capitania de Goyaz, ... 
Fonte: Biblioteca Mario de Andrade – Coleção de Obras Raras e Especiais. 
95 Um aspecto curioso difere essa derrota de outras empreendidas pelo Rio Tocantins: o objetivo da expedição 
não era necessariamente chegar até Belém, mas sim fazer novos descobertos auríferos. Por esse motivo a derrota 
se estendeu mais que o normal para uma viagem no período da cheia descendo o rio. Ao longo do trajeto 
mineravam com bateia cascalhos dos rios tributários do Rio Tocantins, por ser mais fácil controlar o volume de 
água. O documento está arquivado junto aos Manuscritos Avulsos da Capitania de Goiás – Arquivo Ultramarino 
de Lisboa. A viagem foi descrita e analisada por Júnia Ferreira Furtado (2016). 
96 O mapa pode ser considerado mais como um mapa mental, uma vez que traz imprecisões como em relação à 
proximidade de certos arraiais goianos. Foi produzido em Belém, confeccionado após a árdua viagem de José da 
Costa Diogo (FURTADO, 2016). Ainda assim, é interessante pois mapeia os perigos enfrentados durante a 
navegação, assim como nos dá uma ideia da ocupação das margens do rio com tribos, fazendas, roças e outros 
tipos de ocupação. Disponível em <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530532569>. Acesso em 27.nov.2017. 
97 Além do comandante embarcaram o Cabo de Dragões Jozé da França, o Soldado de Dragões Manoel Pimenta, 
quatro soldados de infantaria (ou pedestres, termo mais conhecido naquela região) e quatro escravos. Conferir 
“A este assunto pertence huma informação...” In COLLECÇÃO de noticias da Capitania de Goyaz, ... . Fonte: 
Biblioteca Mario de Andrade – Coleção de Obras Raras e Especiais. 
98 Basicamente no “Rezumo de duas cartas particulares do Alferes de Dragoens Jozé Pinto da Fonseca” e em outro 
documento intitulado “A este assunto pertence huma informação dada por escripto em Lisboa no prezente anno 
de 1777 por Ignacio Joaquim Táques, Pessoa de notorio merecimento, com sua habitação estabelecida em Goyaz 
[havendo nascido na Cidade de S. Paulo, e de Familia das mais nobres della]”, ambos encadernados na 
COLLECÇÃO de noticias da Capitania de Goyaz, vindas a mãos de particulares assim por Diarios, e Cartas, como 
por copias de papeis de Officio; e deduzidas por sua serie, q’. tem principio em mayo de 1772. Fonte: Coleção de 
Obras Raras e Especiais da Biblioteca Mario de Andrade. 
99 O mapa foi elaborado por Antonio Luiz Tavares na ocasião da expedição. O mapa não foi encontrado junto à 
COLLECÇÃO de noticias da Capitania de Goyaz, vindas a mãos de particulares assim por Diarios, e Cartas, como 
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a cronologia dos acontecimentos. Após a despedida do governador seguiram as duas canoas pelo Rio 

Tocantins no sentido da corrente rumo ao norte. Enquanto tudo ia bem, fizeram registros náuticos, 

analisaram as marés e as ilhas que encontravam pelo caminho.  

Em certo ponto da viagem os navegadores se depararam com trezentos índios100, conforme relato do 

Alferes de Dragões Jozé Pinto da Fonseca101: “estes onze Navegantes se virão pelo Rio, e por terra 

combatidos de trezentos Índios armados atirando a’Canoa hum chuveiro de settas, sem que mediante 

DEOS, empregassem tiro em Pessoa alguma”. A perseguição levou três dias, até que o leito do rio se 

estreitou. Foi então que a tripulação abriu fogo contra os índios, conforme segue o relato do Alferes102 

(...) a Esquadra [em execução da Ordem de não fazer alguma outra guerra, que a 
defensiva] se conservou nos mesmos tres dias sem disparar; até que chegando a 
embarcação a hum canal estreito, e vizinho da terra ficando sem algum recurso, que 
não fosse o daquellas poucas armas; Felicitando-os DEOS em que aos primeiros tiros 
matassem o Casique ou Chefe, no qual sucesso preocupados logo das supertiçoens, 
e agouros, q’ lhes são familiares, se retirarão todos immediatamente com espantos 
e gritos horrorosos. Que a Esquadra rendendo incessantes louvores a DEOS com o 
seu Commandante Antonio Luiz Tavares (...) chegarão ao Gram Pará. 

Analisando o Mappa do Rio Tucantins verificamos um único ponto em que foi registrado Correnteza e 

o estreitamento do rio logo após a passagem pelo Rio das Tacaúnas103. Os viajantes já teriam cumprido 

mais da metade de sua jornada quando ocorreu o embate. Seguindo as indicações do mapa, 

verificamos que adiante os navegadores enfrentaram novas adversidades, num trecho de correnteza 

mais forte, acentuada por uma concentração de cachoeiras e ilhas. Ao se depararem com uma dessas 

ilhas, as canoas se separaram, conforme relatou Ignacio Joaquim Táques (1777) 104:  

Navegarão bastantes dias té chegarem a certo sitio, em que o Rio se divide em 
forquilha, formando Ilha algum tanto larga; separándose Canoas por hum, e outro 
Lado; a do direito foi bem; a dos esquerdo dando improvizamente em huma 
Cachoeira se despedaçou, e apenas poderão nadar para aquella Ilha o mesmo 
Tavares, e a mais Gente, salvando so os Corpos. Desta parage gritarão tantos, que 
sendo ouvidos na outra Canoa a fizerão em bicas áquelles Camaradas, e rompendo 
o Matto passarão a socorrer os Naufragantes. Na Canoa q’ restava, seguirão todos a 

                                                 
por copias de papeis de Officio; e deduzidas por sua serie, q’. tem principio em mayo de 1772. O Mappa do Rio 
Tucantins encontra-se no Arquivo Histórico do Exército – Rio de Janeiro. Código 2270, Localização 11.02.2270. 
100 É muito difícil precisar o número de pessoas em uma situação como essa, mas optamos por manter o número 
informado pela fonte.  
101 Não ficou claro se o Alferes estava participava da expedição. O documento intitulado “Rezumo de duas cartas 
particulares do Alferes de Dragoens Jozé Pinto da Fonseca” encontra-se no apanhado de documentos da 
COLLECÇÃO de noticias da Capitania de Goyaz, vindas a mãos de particulares assim por Diarios, e Cartas, como 
por copias de papeis de Officio; e deduzidas por sua serie, q’. tem principio em mayo de 1772. Fonte: Biblioteca 
Mario de Andrade – Coleção de Obras Raras e Especiais. 
102 Conferir Rezumo de duas cartas... in COLLECÇÃO de noticias da Capitania de Goyaz,... Fonte: Biblioteca Mario 
de Andrade – Coleção de Obras Raras e Especiais. 
103 Na linguagem atual, Rio Itacaúnas, próximo à Marabá, no atual Estado do Pará. 
104 Conferir “A este assunto pertence huma informação...” in COLLECÇÃO de noticias da Capitania de Goyaz, ... 
Fonte: Biblioteca Mario de Andrade – Coleção de Obras Raras e Especiais. 
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viage, e no seguinte dia chegarão a huma villa das do continente do Pará. Ignoro qual 
fosse esta Villa, mas refletindo, q’ no Rio das Amazonas ja depois de ser copiozissimo 
em aguas se incorpora o Tocantins poucas Legoas assima da villa, chamada Paúx105. 

                                                 
105 Ou seria Paíx? Um pouco depois de passar pelo Rio Araguaia, José da Costa Diogo, em sua viagem 
empreendida em 1734, faz menção a um certo Arraial do Purate (FURTADO, 2016, p. 378). Não acreditamos ser 
o mesmo povoamento, uma vez que a trágica cachoeira se encontrava mais adiante. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Mapa 7. Mappa do Rio Tucantins, 1773 
Fonte: Arquivo Histórico do Exército –  
Rio de Janeiro 
Código 2270, Localização 11.02.2270 
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O Governador José de Almeida de Vaconcellos e Carvalho, em Ofício106 enviado ao Secretário de Estado 

da Marinha e Ultramar, assinalou que os meses de agosto e setembro são marcados por períodos de 

seca “mais rigoroza", o que faz com que a navegação do rio em regiões com cachoeiras fique 

comprometida, uma vez que ficam “descobertos mil obstáculos”. Esses obstáculos foram identificados 

no Mappa do Rio Tucantins, tendo sido mapeadas 13 cachoeiras, além de várias ilhas107. Outro 

agravante nessa expedição foi a ausência de pessoas práticas que saberiam lidar melhor com os 

imprevistos, agravados em uma viagem empreendida no período das secas. 

Como a navegação ainda estava proibida e o governador do Grão-Pará não consentiu que o 

comandante retornasse por via fluvial, a solução encontrada por Antônio Luiz foi voltar por terra pelo 

Maranhão. Em Ofício de março de 1774108, o Governador da Capitania de Goiás José de Almeida 

Vasconcelos de Soveral e Carvalho explica ao Secretário do Estado da Marinha e Ultramar a 

importância da navegação “de hum Rio dos mais Centraes da America Portugueza” tanto para a 

Capitania de Goiás quanto para o Grão-Pará. Ao que tudo indica, o governador não sabia da proibição 

e finaliza o ofício deixando claro que não pretendia intervir na decisão real, conforme segue: “(...) em 

respeito a mesma prohibição me não atrevo a discorrer mais na Materia, reduzindo-me a Sigurar a V. 

Exa. que  tudo se acha no seu antigo estado”. 

Dalísia Doles (1973, p. 20, 21) listou pelo menos sete cachoeiras e outras tantas corredeiras (ou 

entaipavas) no trecho navegável, correspondente à confluência do Rio Tocantins com os rios 

Maranhão e Paranã109 até a foz. Os maiores obstáculos para a navegabilidade do Rio Tocantins na seca, 

para quem partia da Capitania de Goiás sentido Grão Pará, eram: a Cachoeira do Lajeado próximo à 

confluência do Maranhão – Paranã; a Corredeira de Santo Antônio na região do médio Tocantins, onde 

são encontradas outras corredeiras como a de Croá e Taurizinho, e por fim, a Cachoeira da Itaboca110, 

localizada no curso inferior do Tocantins e considerada como intransponível na seca (DOLES, 1973, p. 

                                                 
106 OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás, barão de Mossâmedes], José de Almeida Vasconcelos [de 
Soveral e Carvalho], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o exame 
feito para conhecimento das potencialidades da navegação do rio Tocantins e as utilidades da navegação deste 
rio para Goiás e Pará. Fonte: AHU_ACL_CU_008, Cx. 27, D. 1769 – Goiás. 
107 A paisagem também foi retratada, com a identificação de serras, roças e matas margeando o rio.  
108 OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás, barão de Mossâmedes], José de Almeida Vasconcelos [de 
Soveral e Carvalho], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o exame 
feito para conhecimento das potencialidades da navegação do rio Tocantins e as utilidades da navegação deste 
rio para Goiás e Pará. AHU_ACL_CU_008, Cx. 27, D. 1769 – Goiás. 
109 Em algumas fontes manuscritas e cartográficas o Rio Tocantins é referido como Rio Maranhão, um dos seus 
principais tributários. Atualmente, é reconhecido por Tocantins após a união dos rios Paranã e Maranhão, 
formando um único curso d´água. Os rios das Almas, Urú, Palma, Santa Teresa, Canabrava, Manoel Alves, do 
Sono e Itacaiunas são tributários do Rio Tocantins. Entretanto, nem todos são navegáveis em toda sua extensão.  
110 Comparando com o nome das corredeiras e cachoeiras assinaladas por José da Costa Diogo no início do século 
XVIII (Furtado, 2016, p. 381), apenas o nome da Cachoeira da Itaboca se manteve.  
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20, 21). Em alguns pontos do rio, a pouca profundidade é outro obstáculo a ser vencido nessa época 

de estiagem. Pohl (1976, p. 233, 234, 235) navegou pelo Rio Tocantins na seca de 1819 de Porto Real 

à Aldeia do Cocal Grande, e mencionou em seu relato as dificuldades em vencer bancos de areia nos 

trechos em que a água do rio era muito rasa, bem como as corredeiras com rochas e as cachoeiras. 

Nesses trechos, as canoas costumavam ser descarregadas e os tripulantes seguiam com as bagagens 

nos ombros por terra ou pelo leito do rio, sendo as embarcações conduzidas presas por um cabo. 

 

 

Imagem 11. Embarcação no Rio Tocantins, por Burchell, 1829 
Fonte: FERREZ, 1981 

No seu relato de viagem ao longo do Rio Tocantins no período das secas, o naturalista Pohl demonstra 

ter partido de Porto Real em agosto de 1819111. Seguindo viagem pelo Rio Tocantins, a duas léguas dali 

estava situado o Porto Estrela112 (também conhecido como Porto do Severino), um dos poucos 

povoados113 até São Pedro de Alcântara114. Nesta última localidade existia um Registro ativo sob os 

cuidados do Comandante Elias que, com a chegada da comitiva “imediatamente se meteu no seu 

uniforme e veio à praia” para recebê-los (POHL, 1976, p. 245). A região era zona de litígio entre as 

capitanias de Goiás e Maranhão115 e a partir de 1816 passou à jurisdição da Capitania do Maranhão, 

                                                 
111 A comitiva partiu com 19 homens em duas canoas de dois metros de largura com oito de comprimento. 
Movidas a remo, as canoas possuíam fundo “bojudo”. A tripulação era composta por Pohl, dois de seus “criados”, 
oito barqueiros, seis soldados, o Sargento-mor (comandante Chibé) e o Sargento Claro (POHL, 1976, p. 231). As 
canoas eram as embarcações mais utilizadas para a navegação do Rio Tocantins naquela época por serem mais 
resistentes e rasas. Como eram feitas a partir de uma única peça de madeira, eram as embarcações mais 
indicadas para suportar trechos com pedras e cachoeiras (FURTADO, 2016, p. 382). Ao longo do texto, o Rio 
Tocantins foi identificado por Pohl como sendo Rio Maranhão. 
112 De acordo com Pohl (1976, p. 232), esta povoação era muito exposta às invasões dos Xavante. 
113 Antes de chegar a São Pedro de Alcântara, Pohl passou também por registros desativados e pela Povoação de 
São Fernando, na Barra do Rio Tocantins com o Rio do Sono (POHL, 1976, p. 243). 
114 Atual Carolina, no Estado do Maranhão. 
115 Sobre a transposição de Carolina na margem oposta do Rio Tocantins para São Pedro de Alcântara e a disputa 
desse território entre as Capitanias de Goiás e Maranhão, consultar a tese de Esdras Arraes (2017) defendida 
neste programa de pós-graduação. 
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uma vez que o Rio Manoel Alves Grande serviu de limite entre o Maranhão e a capitania de Goiás 

(POHL, 1976, p. 244). Instalada em 1810 por Francisco Pinto, São Pedro de Alcântara foi descrita por 

Pohl (1976, p. 245) como sendo uma “localidade pobre, indigente” onde viviam 42 pessoas distribuídas 

em 22 choupanas, cobertas e revestidas nas laterais com palha de palmeira. De acordo com Pohl (1976, 

p. 245), havia carência de víveres em São Pedro de Alcântara. Mesmo assim, a região era “muito fértil 

e apropriada para plantações” e boa para a criação de gado, em função dos vastos campos. O 

Comandante Elias era um dos mais abastados da região e possuía “vários rebanhos” nos campos 

situados no interior. A paisagem ribeirinha encantava, conforme descreveu Pohl (1976, p. 246) 

Os arredores da localidade não são despidos de beleza. O majestoso rio, os belos e 
extensos campos no interior, a cordilheira que os limita e se estende de leste para 
oeste, a Serra Ouripoxiti; tudo isso constitui uma encantadora paisagem. Distingue-
se claramente a grande massa rochosa isolada, em forma de tenda, relativamente 
próxima, chamada Morro do Chapéu. 

Spix e Martius (1981, p. 110), em 1818, assinalam que São Pedro de Alcântara “só miseravelmente se 

sustentaria, proporcionando menos auxílio à navegação do que as fazendas espaçadas, que um 

maranhense empreendedor fundou em Mirador e outros sítios, acima da confluência do Tocantins 

com o Araguaia”. Essas fazendas, além de servirem de pouso aos viajantes e os proverem de víveres, 

estabeleciam conexão com o sertão de Pastos Bons, no interior da Capitania do Maranhão. 

 

Imagem 12. Carolina (antigo São Pedro de Alcântara) na década de 1950  
Fonte: IBGE - Disponível em <https://goo.gl/BLNC63 >. Acesso em 20.fev.2018. 
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Antes de chegar no posto alfandegário de São Pedro de Alcântara, Pohl e sua esquadra passaram por 

pelo menos dois registros desativados116, o que nos leva a imaginar que o fluxo de embarcações não 

compensava a sua manutenção no trecho do rio ao sul. Por outro lado, Pohl se deparou com uma barca 

carregada de sal que tinha acabado de chegar do Pará – trajeto que levava dois meses e meio até 

chegar a São Pedro de Alcântara, por seguir contra a correnteza do rio (POHL, 1976, p. 246). Dias 

depois, em sua estadia na Aldeia de Cocal Grande, o austríaco (POHL, 1976, p. 257) presenciou a 

chegada de duas canoas de negociantes do Arraial do Carmo vindas do Pará, também carregadas de 

sal. O trânsito de mercadorias ocorria, mas ainda não era no ritmo esperado.  

Ao longo do trajeto pelo Rio Tocantins, Pohl relatou várias queimadas nas margens, provocadas por 

índios de diversas etnias. Uma delas foi descrita logo no início de sua longa jornada rio abaixo, quando 

o naturalista (POHL, 1976, p. 232) avistou campos em chamas algumas léguas antes da embocadura 

do Rio Taquaruçu Grande (ao que tudo indica, na região onde atualmente se encontra Palmas, capital 

do Tocantins): 

Avistávamos, ao longe, em fogo, campos incendiados pelos índios, que 
frequentemente abandonam as suas aldeias na estação seca e saem ao longo do rio, 
em grupos de 40 a 50 homens, com mulheres e crianças, e praticam uma curiosa 
caçada circular. Incendeiam os campos e formam a uma distância conveniente, na 
direção oposta, um largo círculo. Esperam os animais assustados, que fogem das 
chamas, e matam-nos com as suas certeira flechadas. 

Seguindo viagem, a seis léguas de São Pedro de Alcântara a tripulação chegou ao seu destino final, cujo 

objetivo era “fazer uma viagem fluvial pelo Rio Maranhão até a primeira aldeia dos índios” (POHL, 

1976, p. 228). A Aldeia de Cocal Grande era povoada por membros da nação dos Porecamecrã. Esses 

índios viviam mais ao sul, mas devido à chegada de novos colonos que se apossaram das terras nessa 

região, viram-se obrigados a se instalarem ao norte de São Pedro de Alcântara, na margem oposta do 

rio. Segundo Pohl (1976, p. 248), foram incentivados por Francisco José Pinto a se estabelecerem na 

Aldeia de Cocal Grande, como num pacto em que os índios obedeceriam a Francisco em troca de 

proteção contra “qualquer ataque inimigo”. Como Francisco Pinto ficava fora de tempos em tempos, 

embates “sangrentos” foram travados entre os Porecamecrã e os Macamecrã, além de terem sido 

perseguidos pela bandeira do Alferes Moreira da Silva, da Capitania do Maranhão. Francisco Pinto 

retornou após dois anos e encontrou a aldeia quase toda arruinada, o que dificultou o 

restabelecimento dos laços com os indígenas. Foi em uma de suas idas ao Pará que Francisco Pinto 

conheceu Plácido Moreira de Carvalho, natural de Meia Ponte. 

                                                 
116 O Registro Velho, próximo à foz do Córrego Almescas, e outro registro na embocadura do Ribeirão Tranqueiras 
(POHL, 1976). 
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Cabe aqui tratar desses dois personagens, que se encontraram no início do século XIX às margens do 

Rio Tocantins. Francisco José Pinto, natural de Natividade, foi seduzido pelos incentivos do governo da 

Capitania de Goiás em ocupar as margens do rio. Fundou São Pedro de Alcântara e mobilizou a criação 

de aldeias nas proximidades. Ao encontrar Plácido Moreira de Carvalho, recém-chegado da Europa, o 

convenceu a desempenhar a função de “civilizar todas as tribos de índios das margens do Maranhão” 

(POHL, 1976, p. 247). Plácido Carvalho aceitou o desafio e fixou moradia junto aos Porecamecrã. 

Plácido era irmão do Padre Inocêncio de Carvalho, proprietário do famoso Engenho Santo Isidro117, 

localizado nas proximidades de Vila Boa. A biografia de Plácido Carvalho é incomum: trata-se de um 

comerciante de Meia Ponte, homem “instruído e educado” que falava inglês e francês. Viajava 

bastante, tendo passado um tempo na Inglaterra e em Portugal, onde foi capturado em 1810 pelos 

franceses. De acordo com Pohl (1976, p. 247), Plácido teria perdido toda sua grande fortuna nos 

“reveses do destino”, tendo voltado ao Brasil pelo Pará. O austríaco (POHL, 1976, p. 248) acredita que 

Plácido optou por não retornar ao seio da família, temendo “enfrentar o olhar frio e o escárnio” por 

sua ruína econômica.  

Pohl relata com detalhes a vida dos Porecamecrã que, por um lado mantinham vivos os seus costumes, 

ao passo que em outros aspectos já tinham se entregado à colonização, como por exemplo no uso de 

nomes cristãos, mesmo não sendo batizados. Antes de seguirem viagem pelo Rio Tocantins abaixo, 

Pohl e sua tripulação participaram de uma noite festiva em que os Porecamecrã mostraram suas 

danças com entusiasmo. Depois dessa manifestação de confiança, os “índios velhos” pediram para 

conhecer a dança dos visitantes, que, sem cerimônia, chamaram duas índias para dançarem o 

“bondurzi”118 ou “dança-do-joelho”, dança brasileira tida por Pohl como “não muito decente” (POHL, 

1976, p. 254). Os índios aprovaram a dança e a noite seguiu animada, com direito a doses “moderadas” 

de aguardente oferecidas aos anfitriões. A noite terminou em grande estilo, com a queima de fogos 

chineses “dos que se usam nos dias festivos em todas as casas, no Rio de Janeiro”. Pohl se preocupou 

em avisar como se dava o efeito da queima dos fogos, de modo a não assustar ninguém. A recepção 

foi a melhor possível. Conforme relatou o austríaco (POHL, 1976, p. 255), “não só os meus 

companheiros, que ainda não os conheciam, acompanharam o fogo volante com gritos de júbilo e 

vivas, como os índios, que ficaram fora de si de alegria.” 

Os Xavante e os Carajá costumavam negociar com os viajantes, buscando artigos de ferro e cachaça 

em troca de mel, caça, cera e penas de aves. Pohl (1976, p. 261) em sua viagem de volta pelo Rio 

                                                 
117 Pohl passou pelo Engenho Santo Isidro em sua estadia em Vila Boa. 
118 Em sua estadia no Arraial de Natividade, Pohl (1976, p. 273) a nomeou como “boduzke” e foi dançada durante 
as celebrações da padroeira de Nossa Senhora da Natividade da Virgem Maria. 
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Tocantins próximo ao Rio do Sono, chegou a testemunhar a tentativa de um escambo um tanto 

incomum, conforme verificamos no seguinte trecho: 

Pelas seis horas da manhã observamos vários Xavante na margem ocidental do rio; 
o número deles foi aumentando pouco a pouco; chamaram-nos e convidaram-nos a 
desembarcar. Mas aqui a minha gente não se animava a atender ao convite, pois o 
seu número, caso intentassem hostilidade contra nós, era demasiado grande. Pelos 
nossos cálculos eram pelo menos duzentos. (...) Enfim, consegui persuadi-los, e 
aproximamo-nos da margem, conservando-nos, porém, em água navegável. (...) 
Vieram da margem em bandos mas desarmados, e entraram no rio; em pouco vimos 
a nossa canoa rodeada por pelo menos cinquenta deles, de ambos os sexos e 
diferentes idades. Portamo-nos muito amigavelmente com eles, que nos trouxeram, 
em cabaças e em simples cestinhas, milho, amendoim (Hypogea) e frutos de 
palmeira. Retribuímos com farinha de mandioca, sal e pérolas de vidro. Tanto quanto 
permitia o nosso escasso conhecimento do seu dialeto, mantivemos conversação 
com eles; o que mais lhes agradou e despertou a cobiça foi uma enxada que viram e 
pela qual ofereceram, em troca, uma moça de 16 anos, o que recusei (...). 

No dia seguinte, a investida dos Xavante continuou. A viagem de volta para Porto Real seguia contra a 

corrente, o que demandava maior força dos remadores. Alguns indígenas os seguiram pelas margens, 

outros os acompanhavam a nado. Diante do assédio, a tripulação de Pohl (1976, p. 263) matou uma 

anta e uma capivara e ofertou aos nadadores, que prontamente assaram a carne na beira da praia. 

Entretanto, os Xavante que os seguiam pelas margens e que não receberam as doações, continuaram 

a perseguição, dessa vez armados. Segundo Pohl (1976, p. 263), os índios, como bons conhecedores 

da geografia local, “correram velozmente, adiantando-se à nossa canoa, subiram a uma penha 

escarpada, no estreito do Funil e ali, escondidos num matagal, deitados de bruços, esperavam a nossa 

passagem”. Como não tinha opção, a tripulação seguiu viagem, batalhando “com toda a energia contra 

a corrente” até que passou uma flecha “zumbindo, rente ao chapéu do Major Chibé”. Diante da 

ofensiva, a resposta da embarcação foi em forma de uma “descarga geral” que ocasionou a fuga dos 

índios.  

Spix e Martius (1981, p. 110), baseados nos relatos de Manuel José de Oliveira Bastos, de 1811,119 

expõem que não só confrontos pautavam a relação dos indígenas com os navegadores. Caso dos 

Apinajé, que auxiliavam as embarcações no enfrentamento das cachoeiras, ajudando os viajantes a 

carregar as bagagens sobre as pedras. Mesmo não tendo tido contato direto com essa etnia durante 

sua viagem pelo Rio Tocantins, Pohl (1976, p. 249) relata que viviam em aldeias próximas à Cachoeira 

Grande e que criavam bichos domesticados como emas, papagaios e até mesmo gado. 

                                                 
119 Autor do Roteiro da cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, pelo Rio Tocantins, até ao Porto Real de 
Pontal. Infelizmente não localizamos essa fonte.  
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Como observamos no relato de Pohl, havia poucos pontos de apoio ao longo do rio, bem como 

registros abandonados e umas poucas embarcações em trânsito, o que sugeria que a prática da 

navegação no Rio Tocantins não obteve muito êxito desde aquela empreendida em 1773. Vários 

fatores contribuíram para tal insucesso, tais como a falta de segurança em relação ao ataque das tribos 

indígenas, obstáculos naturais como corredeiras e cachoeiras, demora nas viagens e despovoamento 

da região, inviabilizando o abastecimento das embarcações ao longo do caminho. Diante desses 

entraves, poucos se dispuseram a investir na navegação numa época de vacas magras.  

No Rio Araguaia a situação não era muito diferente em relação à navegação. Barata120 (TELES, 1982, p. 

67) ponderou algumas das questões acima ao analisar as distâncias entre as povoações pelo Rio 

Araguaia entre Belém e Vila Boa na passagem do século XVIII para o XIX. Sinalizou cinco pontos de 

apoio: o Registro d´Arraias no Grão Pará e o restante na Capitania de Goiás (localizado na Barra dos 

rios Araguaia e Tocantins, que também atendia aos navegadores do Rio Tocantins; o Registro das 

Salinas e os postos fiscais de Santa Rita e Tezouras). Se por um lado a região próxima ao alto Tocantins 

era ocupada por fazendas em Terras Novas, no Vão do Paranã e por arraiais mineradores próximos a 

Porto Real e se comunicava aos Pastos Bons no Maranhão, o mesmo não ocorria no Rio Araguaia. Isso 

sem falar que ao norte da Ilha do Bananal a vegetação era bem mais densa, sob influência direta da 

Floresta Amazônica. Diante desse quadro, Barata (TELES, 1982, p. 67) assinala em sua Memória que 

são poucos os pontos de “civilização” ao longo do leito do Rio Araguaia 

Quando se diz, que esta grande distancia he despovoada, deve entender-se 
d´habitantes civilizados, e sujeitos imediatamente ao nosso Governo, por que de 
Indios Gentios tem muita população, a qual embaraça d´alguma forma a liberdade 
da navegação como já ponderei. 

Ainda assim, o Governador Dom Francisco de Assis Mascarenhas (1804 – 1809) acreditava no 

aquecimento da economia por meio do comércio com o Grão Pará, fomentado pela navegação dos 

rios. O incentivo à agricultura foi uma das bandeiras levantadas pelo governador, tendo diagnosticado 

que a economia em certas regiões da capitania estava à beira da falência. Barata (TELES, 1982, p. 83) 

assinalou que no início do Oitocentos os negociantes também estavam em crise e, portanto, não 

tinham condições de investir, uma vez que  

(...) muitos homens deixão de fasêr suas compras ordinárias, por não terem feito, 
outras vendas por meio das quaes esperarão lhes viesse á mão aquelle dinheiro que 
se exportou; e como por esta suspensão do giro do dinheiro deixão de vender, assim, 
e pela mesma rasão deixão de comprar. 

                                                 
120 Recapitulando: Francisco José Rodrigues Barata foi um coronel lotado no Grão Pará, autor da Memória em 
que se mostram algumas providências tendentes ao melhoramento a agricultura e comércio da Capitania de 
Goiás, de 1806 e republicada em 1982 no compêndio Memórias Goianas 1 organizado por José Mendonça Teles. 
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De modo a convencer a população da importância da navegação sob a ótica comercial, Funes (1986, 

p. 47) afirma que o Governador Dom Francisco de Assis Mascarenhas, aliado ao Ouvidor Joaquim 

Theotonio Segurado, “(...) desenvolveu um trabalho quase que de doutrinação da população goiana, 

procurando convencê-la de que somente a navegação pelos rios Tocantins e Araguaia, poderia tirar 

Goiás da catastrófica situação econômica em que se encontrava”. Para Mascarenhas, a agricultura era 

a “fonte das verdadeiras riquezas”, no entanto era preciso ocupar o território da capitania, produzir e 

exportar o excedente para o Grão Pará via transporte fluvial.  

Nos áureos tempos, os agricultores possuíam mercado e vendiam sua produção a peso de ouro. 

Entretanto, com a crise, os agricultores não só perderam mercado como também ganharam 

concorrentes, uma vez que antigos mineradores passaram a ocupar as áreas rurais próximas aos 

núcleos mineradores e aos caminhos. Alguns até solicitavam a concessão de sesmarias, mas como 

aponta Salles (1992, p. 63), “(...) o lavrador independente, sem preocupação com títulos de 

propriedade, sem recursos para construir engenhos, apoderava-se delas [das terras] à margem da lei, 

escudando-se na exploração agrícola para construir sua habitação.” Os mineradores, que no início 

desdenhavam do trabalho junto à terra, passaram a se voltar para as atividades agropecuárias, de 

modo a manter o sustento de suas famílias e do seu plantel de escravos. De acordo com Funes (1986, 

p. 95, 96),  

No momento em que o ouro deixou de ser o produto base da economia goiana, as 
pessoas que não abandonaram a província dirigiram-se para a zona rural, onde 
passaram a se dedicar à lavoura e à pecuária. As melhores áreas de terras já estavam, 
no entanto, em mãos de uma minoria, formada por aqueles indivíduos ligados à 
administração provincial, na época do ouro, e que controlavam as posses dos 
campos próximos às Vilas e aos caminhos que demandavam à Bahia e a Minas Gerais. 

A produção agrícola era de subsistência, sendo o milho o produto mais cultivado, seguido pelo feijão, 

arroz, cana e mandioca. Da cana produziam o açúcar, a rapadura e a aguardente; da mandioca e do 

milho faziam farinha. A capitania possuía solos férteis, como a região do Mato Grosso goiano na 

estrada entre Vila Boa e Meia Ponte. No meio da mata, Saint-Hilaire (1975, p. 45) se deparou com 

clareiras compostas por capim-gordura, revelando certos trechos antropizados, como a região próxima 

dali no Rancho Goiabeiras. Adiante, no Rancho Areias, o botânico encontrou terras cultivadas e grande 

número de reses que pastavam perto da casa. 

O manejo do solo era rudimentar, tanto que no início do século XIX o arado era artefato de luxo121. De 

acordo com Cunha Mattos (1979, p.76), “(...) a foice, o machado e raríssimas vezes a enxada são os 

                                                 
121 Apenas três homens utilizavam o arado e o sistema de adubação. O Comandante Joaquim Alves de Oliveira 
em Meia Ponte se valia do bagaço da cana como adubo para o solo e se orgulhava de seu arado. Por adotar 
técnicas mais avançadas com o uso de adubo e de arado, não sentia necessidade de provocar queimadas nas 
matas, uma vez que a cana era replantada no mesmo lugar todos os anos (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 99). Não muito 
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únicos instrumentos de que usa na agricultura; e não poucas vezes me aconteceu entrar em casa de 

lavradores que não tinham uma enxada”. A utilização do arado era recomendada pelo Governador da 

Capitania Tristão da Cunha Meneses, já em 1799, conforme consta na Correspondência oficial enviada 

pelo governador à Junta da Real Fazenda (apud FUNES, 1986, p. 74). Segundo o governador, a 

produção tendia a aumentar com a utilização do arado, “aproveitando-se a fecundidade dos capôs 

pelo meio suave da lavoura”, podendo ser operado por bois, poupando assim a mão-de-obra escrava 

para outras atividades. 

As técnicas de plantio e cultivo da terra eram bastante primárias, conforme descreveu Castelnau (2000, 

p. 254) na década de 1840, ao relatar o manejo do solo no Julgado de Goiás. A metodologia descrita 

abaixo acabava por contemplar outras regiões desse vasto território, uma vez que não trazia inovações 

tecnológicas se comparada à prática no século anterior: 

O único método de aproveitamento da terra conhecido pelos lavradores consiste em 
derrubar a floresta ou queimá-la, lavrando depois, grosseiramente, a enxada, o solo 
assim desbravado; logo a seguir plantam, para recolher o produto ao cabo de alguns 
meses, na proporção de cem ou duzentos por um, às vezes mais, às vezes menos, de 
acordo com a fertilidade do solo ou conforme a estação tenha ocorrido mais ou 
menos favorável. Por esse processo destrutivo, mudando sempre o lugar das 
plantações sob o pretexto de dar descanso ao solo, desaparecem as matas, que se 
transformam em capoeiras compactas, por sua vez destruídas ao cabo de algum 
tempo, ficando apenas o campo. 

Saint-Hilaire (1975, p. 124) descreve incrédulo um incêndio no meio da mata que margeava o Rio 

Paranaíba, já no limite122 com a Capitania de Minas Gerais, no Julgado de Santa Cruz. O terreno estava 

sendo preparado para uma roça de milho e o custo disso era o de “árvores gigantescas, queimadas 

pela base, tombarem com estrondo, arrastando em sua queda as que ainda não tinham sido atingidas 

pelas chamas”. A exportação do milho tinha como destino Paracatu na Capitania de Minas Gerais, em 

uma viagem que levava mais de doze dias em carro de boi (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 122). Enquanto 

isso, a sede do Julgado de Santa Cruz sofria com “uma escassez quase total de gêneros de primeira 

necessidade” (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 118) 

Cerca de 15 anos antes do relato de Saint-Hilaire, a Capitania de Goiás já estabelecia trocas comerciais 

ativas, principalmente com as praças da Bahia e do Rio de Janeiro. De acordo com dados coletados dos 

Mapas da Importação dos Productos e Manufacturas do Reino, dos Portos do Brazil, e dos Paizes 

                                                 
longe dali o vigário de Santa Luzia também adubava o solo para o cultivo da cana em terrenos descampados e 
fazia uso do arado (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 28). Sem precisar a localização do engenho do padre João Teixeira, 
Cunha Mattos (1979, p. 76) o cita como sendo detentor de dois arados, manejados por escravos.  
122 Lembrando que em 1816 a região da Farinha Podre passou a ser território da Capitania de Minas Gerais, tendo 
o Rio Paranaíba como fronteira.  
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Estrangeiros123 referentes aos julgados das repartições sul e norte124, verificamos que a capitania teria 

importado em 1804 o montante de 137:109$414 réis juntamente às Praças do Rio de Janeiro (38%), 

Bahia (34%), São Paulo (19%), Pará (8%) e São Francisco125 (1%)126, conforme a Tabela 3. Analisando a 

tabela abaixo, percebemos que os julgados da repartição do sul apresentavam maior potencial de 

consumo que os julgados do norte. 

Tabela 3. Praças de onde se importavam produtos e manufaturas – Capitania de Goiás 1804  
Fonte: Biblioteca Nacional. Cod. 09. 04. 002. Docs. 165 e 166. 

Repartição do Sul Repartição do Norte 
Rio de Janeiro 51:035$091 réis Rio de Janeiro 644:000 réis 

São Paulo 25:555$597 réis São Paulo 995:200 réis 
Bahia 3:577$369 réis Bahia 42:968$000 réis 
Pará 5:326$100 réis Pará 5:000$000 réis 

São Francisco - São Francisco 2:008$057 réis 
TOTAL 85:494$157 réis TOTAL 51:615$257 réis 

Conforme podemos observar, o Grão Pará já exportava seus produtos para a capitania, provavelmente 

pelo Rio Tocantins. Entretanto, de acordo com o Ouvidor Segurado (TELES, 1982, p. 52), “as canoas de 

Pontal descem ordinariamente descarregadaz”, em função da “(...) falta de direcção na Agricutura, e 

Comercio nos Julgadoz da Repartição do Norte (...)”. Ou seja, as mercadorias chegavam à Capitania de 

Goiás, mas a exportação de produtos para o Grão Pará ocorria numa escala muito menor. Diante disso, 

na visão do governo o que realmente estava faltando era implementar a agricultura de modo a 

viabilizar a comercialização dos gêneros com o Pará.  

Segundo Theotonio Segurado, a navegação do Rio Araguaia não acontecia em função de “(...) nenhum 

constante siztema nos alternados Governoz, falta de Feitorias, pobreza dos Negociantes, que tem 

intentado a navegação do Araguaya” (TELES, 1982, p. 52). Isso sem falar de sua característica física 

que, sendo muito largo, porém pouco profundo, inviabilizava a navegação de barcos de maior porte. 

Obstáculos naturais contribuíam para dificultar a navegabilidade do rio, como a Cachoeira Grande ao 

norte do Registro da Ínsua, e do conjunto de corredeiras e cachoeiras do médio Araguaia (região ao 

                                                 
123 Os mapas são parte integrante do documento Reflexoens Economicas sobre as Tabellas Statisticas da 
Capitania de Goiaz, pertencentes ao anno de 1804, e feitas no de 1806 in LIVRO de registro da correspondência 
oficial de d. Francisco de Assis Mascarenhas, capitão geral da capitania de Goiás, com a Corte, relativo ao governo 
da dita capitania. Fonte: Biblioteca Nacional. Cod. 09. 04. 002. Docs. 166. 
124 Mesmo que a separação do território da capitania em duas comarcas tenha sido oficializada apenas em 1809, 
na prática ela já existia, como podemos ver na forma como se organizava a documentação elaborada no governo 
de Dom Francisco de Assis Mascarenhas, em Julgados da Repartição do Norte e Julgados da Repartição do Sul. 
125 Acreditamos tratar-se da Capitania de Pernambuco, que fornecia produtos do que viria a constituir a Comarca 
do Rio São Francisco em 1820 (ARRAES, 2017, p. 30). 
126 Possivelmente ocorreram importações das capitanias de Minas Gerais, Mato Grosso e Maranhão, embora os 
quadros não façam referência a essas localidades.  
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norte da Ilha do Bananal) correspondente às cachoeiras de Santa Isabel e São Miguel, além de vários 

travessões (DOLES, 1973, p. 22).  

Pouco se sabe sobre o início da implementação da navegação do Rio Araguaia. Doles (1973, p. 36) cita 

o diário da viagem empreendida pelo futuro Governador João Manuel de Menezes (1800 – 1804)127, 

cujo relato menciona o contato humano apenas com os índios Apinagé e Carajá ao longo da viagem do 

Grão Pará à Capitania de Goiás. O contato com os Apinagé ocorreu em 4 de novembro de 1799 e 

apenas 20 dias depois se estabeleceu comunicação com os Carajá, já em território da Capitania de 

Goiás. A comitiva desembarcou no porto de Santa Rita em 18 de fevereiro de 1800, de onde seguiu via 

terrestre até Vila Boa.  

De acordo com Silva e Souza (TELES, 1992, p. 101), a posse do Governador se deu sete dias depois de 

sua chegada. Como medida para implementar a navegação dos rios Araguaia e Tocantins, o 

Governador ergueu um presídio entre a barra do Rio Itacahuna128 com o Tocantins. Entretanto, 

segundo relato de Silva e Souza (TELES, 1992, p. 102), essa povoação já estava “desamparada” em 

1812. Subindo um pouco mais o Rio Tocantins no sentido da nascente, encontra-se a confluência dos 

rios Tocantins e Araguaia, ponto em que foi implantada a segunda vila da capitania, a Vila de São João 

das Duas Barras em 1809. Como veremos no capítulo seguinte, a vila nunca vingou e por um tempo 

passou a ser ocupada apenas pela presença de um destacamento do Pará. Cunha Mattos (1979, p. 

111) aponta que aquela área, mesmo tendo sido “abandonada pelos goianos”, pertencia ao território 

da Capitania de Goiás. 

De acordo com a Memoria Economica Politica sobre o Comercio activo da Capitania de Goyaz, relatório 

feito pelo Ouvidor Segurado em 1806 (TELES, 1982) que descrevia as “vantagens lucrativas” existentes 

na relação comercial com o Pará via navegação, a única salvação para a economia seria o 

estabelecimento da exportação de gêneros. Para o Ouvidor (TELES, 1982, p. 41), “(...) o Comercio do 

Rio, e da Bahia he prejudicial a esta Capitania e que pello contrário o do Pará pellos Rios Araguaia, e 

Maranhão129, a porão ao nível das mais ricas do Continente”. O escoamento da produção por meio das 

estradas era incentivado apenas no caso dos julgados de Santa Luzia, Santa Cruz e Desemboque – que 

não eram banhados nem pelos afluentes tampouco pelos próprios rios Araguaia e Tocantins. Nesses 

casos, Segurado (TELES, 1982, p. 51) afirma que os julgados de Santa Luzia e Santa Cruz eram 

favorecidos pela proximidade com Meia Ponte, o que viabilizaria transações comerciais, ao passo que 

                                                 
127 Infelizmente, a pesquisadora não indicou onde se encontra o referido diário. Não encontramos outras 
menções em relação a essa fonte.  
128 Na grafia atual, seria Itacaiúnas. Pela descrição da localização, acreditamos ser a região onde atualmente se 
encontra a cidade de Marabá, no Pará. 
129 Eis mais uma fonte que identifica o Rio Tocantins como Rio Maranhão. 
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no caso de Desemboque a comercialização do excedente da produção poderia ser realizada com as 

capitanias de São Paulo e Minas Gerais.  

Theotonio Segurado realmente acreditava na navegação e comercialização de gêneros, tanto que foi 

o criador da Companhia de Commercio estabelecida em 1806 no Arraial de Traíras, e cujo objetivo era 

estabelecer atividade comercial com a Cidade do Pará por meio do Rio Tocantins. Essa sociedade 

mercantil teria sua primeira viagem em 1807 e a previsão era de exportar de “10 a 12 mil arrobas de 

gêneros” variados como algodão, café, açúcar, toucinho, fumo, dentre outros (TELES, 1982, p. 41, 42).  

As sociedades mercantis surgiam mas não duravam mais que uma viagem, uma vez que não obtinham 

o retorno financeiro desejado. Caso da sociedade mercantil do Ouvidor Theotonio Segurado, na qual 

foram investidos 8:000$000 réis sob a inspeção do Sargento-Mor José Pereira Monteiro, que dirigia 21 

membros, sendo 15 do Arraial de Traíras e o restante de Pilar (FUNES, 1986, p. 55). As sociedades que 

se aventuravam a seguir viagem sentiam falta de pessoas experientes para compor a tripulação, 

carência de capital a ser investido, além da demora nas viagens, que poderia levar até um ano, 

considerando a ida e a volta. Outro fator que deve ser reforçado refere-se ao precário estado das 

estradas, que ligavam as zonas de produção aos portos fluviais. De acordo com Funes (1986, p. 50), 

“isto obrigava a construção de depósitos para onde as mercadorias eram levadas e onde permaneciam 

até a época adequada ao embarque.”  

A crise se mostrou não só para os investidores das sociedades mercantis. Os Mapas das Receitas da 

Real Fazenda revelavam que a capitania ‘operava no vermelho’ desde 1776, ano em que as cifras das 

despesas superaram os rendimentos130. O rendimento consistia na coleta dos tributos, quais sejam: as 

Entradas, os Dízimos, as Passagens, os Donativos de Ofícios, as Terças partes de Ofícios e de Novos 

Direitos de Ofícios. As despesas ficavam por conta da folha de pagamento Militar, Civil, Eclesiástica e 

gastos extraordinários, incluindo o gasto com a manutenção dos aldeamentos e a remessa enviada 

todos os anos à Capitania de Mato Grosso para ser aplicada na defesa do território da colônia131. 

                                                 
130 Conferir Mapa de Rendimentos da Real Fazenda da Capitania de Goyaz calculado desde o anno de 1762 athe 
1803, pelo qual se mostra nos primeiros annos a sobre, q´houve de Rendimento, e nos seguintes o excesso de 
despeza in LIVRO de registro da correspondência oficial... Fonte: Biblioteca Nacional – Manuscritos –  Cod. 09. 
04. 002. Doc. 46. 
131 Acentuando esse quadro nada favorável da economia da capitania, de 1757 até 1821 a Capitania de Goiás 
enviou todos os anos à Capitania do Mato Grosso doze arrobas de ouro provenientes da arrecadação da Real 
Fazenda, visando a defesa do território que fazia fronteira com a América Espanhola. O valor das remessas sofreu 
um aumento em 1781, em função da demarcação dos limites. De acordo com Funes (1986, p. 31), “em 1807 o 
valor remetido por Goiás para aquela capitania foi superior ao valor do quinto arrecadado, o qual foi de duas 
arrobas, o que equivale a 8333 oitavas, que a um valor de 1$200 a oitava corresponde a 10: 000$000. A remessa 
para Mato Grosso nesse ano foi de 18:691$000.” 
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Rodrigues Barata (TELES, 1982, p. 62), Coronel lotado no Grão Pará, via muito potencial na Capitania 

de Goiás em função de ser uma “das mais centraes da nossa América” e por ser fértil, embora “os seus 

habitantes vivão em summa pobresa”. Mesmo sendo central, a comunicação com as outras regiões da 

colônia “(...) he dificultosa pela longitude em que se acha esta Capitania das de Matto Grosso, S. Paulo, 

Minas Geraes, Bahia, Maranhão, e Pará”, o que atrapalha a fruição do comércio externo, sobretudo a 

exportação “tendo em vista as graves despesas dos transportes terrestres as quaes não podem sêr 

compensadas pelo valor dos generos exportados (...) Esta razão he igualmente aplicável a exportação 

pelos rios referidos (...), considerada não só a sua grande extensão, mas os obstáculos, que se 

encontrão actualmente na sua navegação.” (BARATA in TELES, 1982, p. 62 - 64). 

Ao que parece, o ideal seria despender esforços para a manutenção das estradas existentes 

paralelamente ao incentivo à navegação, mas Dom Francisco de Assis Mascarenhas, apoiado por 

Segurado, seguia voltado à comercialização do excedente da produção agrícola por meio do 

escoamento pelos rios Araguaia e Tocantins. De modo a implementar essa comunicação com o Pará, 

os governadores da Capitania de Goiás tentaram viabilizar algumas medidas para incentivar lavradores 

a produzir e negociantes a navegar por meio de descontos no Dízimo (ou isenção, a depender do caso) 

a quem se estabelecesse ao logo dos rios com vistas a estimular a ocupação de suas margens e garantir 

o provento das expedições; a concessão de sesmarias; a promoção de catequese dos índios; a 

realização de obras nos trechos encachoeirados para facilitar a varação como remoção de rochas e 

construção de pontes e terraplenos; o estímulo à criação de sociedades mercantis como a criada por 

Theotonio Segurado no arraial de Traíras e, por fim, a fundação de presídios nas margens dos rios com 

o intuito de fornecer segurança e proteção às expedições.  

Algumas dessas indicações foram expostas no relatório de Francisco José Rodrigues Barata elaborado 

em 1806. A Memória em que se mostram algumas providências tendentes ao melhoramento a 

agricultura e comércio da Capitania de Goiás132 é um tanto mais lúcida e menos fantasiosa que a 

memória redigida no mesmo ano por Segurado. Realizando um diagnóstico da situação naquela época, 

Barata133 incentivou o governo da capitania a fazer estudos de partes do território de modo a levantar 

as potencialidades de cada região e avaliar quais locais seriam mais propensos a determinadas 

culturas, a produtividade da criação de gado, a atividade comercial regional com seus fluxos, e fazer o 

levantamento da população. Mesmo tentando não generalizar os aspectos variados que compunham 

                                                 
132 Nos debruçamos sobre o documento publicado por José Mendonça Teles (1982) no livro Memórias Goianas 
1. 
133 Para a realização de seu relatório, Barata trabalhou com fontes primárias como a análise da Carta ou Plano 
Geographico (o “Mapa dos Julgados”) elaborado pelo Ajudante de Ordens Thomas de Souza em 1778 e o Diário 
de Viagem do Ilmo. e Exmo. Senhor Dom João Manoel de Menezes em sua viagem do Pará para Vila Boa em 1799. 
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a Capitania, Barata (TELES, 1982, p. 61) reconhece a crise que assolava Goiás e lamenta que uma 

capitania tão fértil fosse “das mais pobres” da América, atribuindo tal estado à “falta d´exportação” de 

gêneros como a mandioca, o milho, o feijão, o arroz, o café, o algodão, o açúcar, a aguardente, o couro 

e o toucinho de porco, dentre outros. Depois de analisar a situação da Capitania de Goiás nesse 

momento delicado da economia, Barata (TELES, 1982, p. 88, 89) fez coro com Segurado e Mascarenhas, 

ao conclui que 

(...) para a Capitania de Goyaz florecêr he necessario que a sua Agricultura seja 
ajudada, e animada pelo Commercio exterior (...) e este só póde conseguir-se pela 
navegação dos rios Araguay, e Tocantins, única parte que póde facilitar o transporte 
com mais comodidade, e utilidade dos comerciantes, por isso que as despesas do 
transporte por terra sempre são mais excessivas do que pela agua. 

No governo de Fernando Delgado Freire de Castilho (1809 – 1820) percebemos uma certa 

movimentação em relação ao estabelecimento de presídios e instalação de portos de modo a 

incentivar a navegação dos rios Tocantins e Araguaia. No Mapa que mostra a confluencia dos Rios 

Maranão e Araguaia e os logares onde se devem estabelecer os prezidios que protejao a sua 

navegação, tirado por Ordem do Illustrisimo e Excelentissimo Senhor Fernando Delgado Freire de 

Castillo Governador e Capitão General da Capitania de Goyas no anno de 1811134 (Mapa 8), verificamos 

o mapeamento dessa estrutura. O projeto trabalhou com a implantação de seis presídios, dois portos 

e abertura de uma estrada de acesso para o Porto Grande, que funcionaria em épocas de cheia e seca. 

No Rio Tocantins foram projetados o Prezidio 1 de Manoel Alves Grande próximo ao rio de mesmo 

nome; o Prezidio 3 de Pernatinga próximo ao Rio Paranã; o Prezidio 5 do Rio do Sono junto ao rio de 

mesmo nome; mais adiante o Prezidio 6 da Caxoeira de Santo Antonio, equidistante ao Prezidio 1 e ao 

Registro da Foz do Araguaia (que se encontra na região conhecida atualmente por Bico do Papagaio); 

Prezidio 4 de Haboca, no médio Tocantins, após a sua junção com o Araguaia. No Rio Araguaia foram 

projetados os dois portos e o Prezidio 2 de Santa Maria ao sul da Ilha do Bananal135, onde se encontra 

a mancha no canto inferior do mapa136. Os dois portos estão no alto Araguaia, sendo o PV ou Porto do 

Rio do Peixe acessível apenas “em tempo d´agoas” e o PP referente ao Porto do Rio Grande “praticavel 

em todo o tempo”. A estrada foi sinalizada como AA e ligaria os dois portos, seguindo paralela ao Rio 

do Peixe. O Porto do Rio do Peixe estava próximo aos arraiais de Santa Rita, Antas e Barra. 

 

                                                 
134 Mapa em bom estado. Fonte: Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. 
135 Identificada na cartografia como Certão do Gentio Corumbaré. 
136 Localizamos esse Presídio com o auxílio de Isa Adonias (1993, p. 371), uma vez que o referido mapa foi 
publicado sem a mancha.  
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Mapa 8. Mapa que mostra a confluencia dos Rios Maranão e Araguaia e os logares onde se devem 

estabelecer os prezidios que protejao a sua navegação ... de 1811 
Fonte: Mapoteca do Itamaraty – Rio de Janeiro 

No Mappa Geografico da Capitania de Villa boa e Goyas: combinado com partes de outros, que 

denotão as Capitanias de Minas Gerais e Maranhão mandado tirar pello Ilmo. e Exmo. Snr. Fernando 

Delgado Freire de Castilho Governador e Capitão General da mesma Capitania, no anno de 1819137, 

elaborado oito anos depois, no fim do mandato do Governador Fernando Delgado Freire de Castilho, 

encontramos algumas das benfeitorias projetadas no Mapa que mostra a confluencia dos Rios 

Maranão e Araguaia. Analisando o trecho do Rio Araguaia, percebemos que no mapa de 1819 o Porto 

do Rio Grande (sinalizado em 1811 como PP) foi localizado na margem oposta do rio com o nome de 

Porto de Nossa Senhora da Guia. A estrada do Arraial de Santa Rita138, que o ligava ao porto sinalizado 

no mapa de 1811 como AA, está devidamente mapeada na cartografia de 1819. De acordo com Silva 

e Souza (TELES, 1998, p. 106), a distância do Porto do Rio Grande para Santa Rita era de 25 léguas. No 

novo porto, “em todo o tempo podem subir as canôas, sem os embaraços que na sêcca encontravam 

no Rio do Peixe e Vermelho”. Seguindo ao norte, antes de chegar à Ilha de Santa Anna, a embarcação 

                                                 
137 Mapa que abarca não só a Capitania de Goiás, como as zonas limítrofes constando inclusive a malha 
hidrográfica, cadeia de montanhas, estradas e povoações das capitanias vizinhas de São Paulo, Minas Gerais, 
Bahia, Maranhão, Pará e Mato Grosso. Fonte: Biblioteca Nacional. Sessão de Cartografia. Encontramos uma 
versão em alta resolução no site <http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart516155.htm>. 
Acesso em 20.out.2017. 
138 Além de um porto nas proximidades do Arraial de Santa Rita, Segurado (TELES, 1982, p. 49) assinalou também 
como locais para prováveis estabelecimentos de portos para a navegação do Rio Araguaia o Arraial da Barra por 
meio do Rio Vermelho e o Arraial de Crixás, cujo trecho navegável estaria a uma distância de cinco léguas do 
arraial pelo Rio Crixás. 



130 | S e r t õ e s  d e  m a r  a  m a r :  G o y a z e s  e m  s u a s  f i l i g r a n a s   

 

chegava ao Registro da Piedade, em Salinas, ponto assinalado tanto no mapa de 1811 quanto no de 

1819. 

O Prezidio de Santa Maria foi estabelecido muito mais ao norte do local em que constava na carta de 

1811. O presídio foi demarcado ao norte da Aldeia Ximbua (Xambioá), depois da Ilha Grande de Santa 

Ana (Ilha do Bananal), na margem ocidental do Rio Araguaia. De acordo com Silva e Souza (TELES, 1998, 

p. 106), uma expedição de oitenta homens e alguns casais para lá se deslocaram de modo a fundar o 

novo presídio “no meio do grande deserto despovoado que existia entre o porto da Piedade e S. João 

das duas Barras”. Como pioneiros, para lá seguiram o Tenente Francisco Xavier de Barros como 

comandante, o Capelão Luiz da Gama e Manoel Alvares como cirurgião. Em 1824, porém, Cunha 

Mattos (1979, p. 75) se referiu ao presídio como “extinto”. 

Não encontramos no mapa de 1819 nenhum vestígio do que seria o Prezidio Pernatinga no Rio 

Tocantins próximo ao Rio Paranã, tampouco os demais presídios assinalados no mapa de 1811. Na 

verdade, próximo à confluência com Rio Manoel Alves Grande, onde estaria o Prezidio 1, já existia o 

povoamento de São Pedro de Alcântara visitado por Pohl em sua viagem no ano de 1819. Mesmo que 

não esteja sinalizado no Mappa Geografico da Capitania de Villa boa e Goyas: ..., pelo relato de Pohl 

sabemos da existência da Aldeia do Cocal Grande, nas proximidades de onde foi assinalado o Prezidio 

6 da Caxoeira de Santo Antonio. A deserta Vila de São João das Duas Barras está devidamente 

mapeada, no entanto em lugares diferentes em cada um dos mapas. 

Diante da análise desses dois mapas, verificamos que o Governador Fernando Delgado Freire de 

Castilho manteve os planos de implementação da agricultura e incentivo da navegação, pautados pelo 

seu antecessor. Isso é reforçado pelo que Silva e Souza (1998, p. 106), testemunha ocular da história, 

expõe em 1812: 

Em utilidade da Capitania tem animado a navegação do Araguaya e Tocantins; e em 
consequência das suas representações concedeu El-Rei Nosso Senhor a todos os que 
de novo se estabeleceram nas margens d´estes rios a isenção de dízimos por dez 
annos, moratória de seis annos aos mesmos que deverem á real fazenda, além do 
direito das entradas livres nas carregações que se fizerem, também por dez anos; e 
pelo mesmo tempo a sujeição dos Indios que se tomarem em justa guerra e fazendo 
resistencia. 
(...) 
Procurou estabelecer uma sociedade ou companhia mercantil entre esta capitania e 
a do Grão-Pará (...). 

Mesmo após alguns anos de investimentos e incentivos voltados para a ocupação das margens, 

visando estabelecer a navegação dos rios, Gardner (1975, p. 169) retrata como o Rio Tocantins ainda 

era subutilizado em 1840  
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No quintal da casa em que morei [Arraias] havia cerca de cento e cinqüenta pés de 
café, que pelo fim de abril se apresentavam tão carregados de frutos como os das 
grandes plantações que eu vira na Província do Rio de Janeiro. Nunca, porém, poderá 
ser aqui cultivado em grande escala para fins de exportação, por causa da grande 
distância do litoral. O rio Tocantins oferece a única possibilidade de transporte 
fluvial, mas, por enquanto é apenas navegável por barcas de pequena carga. Há só 
dois comerciantes varejistas na Vila, ambos os quais trazem suas mercadorias do Rio 
de Janeiro, aonde vão uma vez em cada dois ou três anos, gastando em geral de seis 
a nove meses no total da viagem. 

As regiões dos rios Palma e Paranã, tributários do Rio Tocantins, estavam minimamente ocupadas e já 

demonstrava uma resposta satisfatória ao mercado externo em relação à exportação de gado. O Rio 

Tocantins, até a região de Porto Real, ainda apresentava um certo grau de ocupação, o que não ocorria 

nas margens ao norte, com povoações rarefeitas. 

Embora as margens do Rio Tocantins se revelassem com uma certa taxa de ocupação nas regiões 

vizinhas, as margens do Rio Araguaia não haviam sido urbanizadas, sendo moradia de “varias naçoens 

de gentios”. O Rio Araguaia, na passagem de 1839 para 1840, não estava sendo efetivamente utilizado 

como via de comunicação, uma vez que, segundo Gardner, o Rio Tocantins até então era a “única 

possibilidade de transporte fluvial”. No entanto, no prazo de quatro anos a navegação do Rio Araguaia 

melhorou um pouco, como podemos observar no trecho a seguir, em que Castelnau afirma que o rio 

já era percorrido por grandes canoas. Em 1844 Castelnau contou com o apoio do governo provincial 

por meio de 35 homens para compor sua expedição pelos rios Araguaia e Tocantins, cuja missão era a 

implementação da navegação comercial no Araguaia: 

Meu projeto consistia em reabrir o Araguaia à navegação, que desde muitos anos 
tinha sido interrompida por causa dos morticínios praticados pelos índios; em subir 
depois o Tocantins, que, a despeito de numerosas quedas, é percorrido todos os 
anos por grandes canoas, procedentes do Pará, ou a caminho desta província 
(CASTELNAU, 2000, p. 141). 

O naturalista francês permaneceu por dez meses na Província, sendo seis meses dedicados a essa 

expedição. Nesse período travou contato com várias tribos, catequizadas (Aldeia do Carretão onde 

viviam poucos Xavante em “casas feitas de pau e terra”) ou não (Carajá, Javaés, Xavante, Xerentes, 

Xambioás, Canoeiro e Apinajé – ao longo do Araguaia) e passou por estradas “inteiramente desertas e 

as onças pintadas não menos freqüentes do que os índios bravios” (CASTELNAU, 2000, p. 150). Como 

guias, contou com o apoio de negros, mulatos, índios e brancos, motivo de queixas do autor ao longo 

da viagem, e com quem negociava trabalho em troca de cachaça. Como era de se esperar, sofreram 

com carrapatos e borrachudos “que atacavam aos milhares as partes despidas dos corpos”, o que não 

impedia que os soldados tidos pelo viajante como “verdadeiros vagabundos” andassem seminus.  
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Foi no Rio Araguaia que os expedicionários pescaram um boto. Naquelas águas tranquilas, de “belas 

praias de areia perfeitamente alva” habitavam animais de variadas espécies, répteis, mamíferos e 

peixes, dentre eles as piranhas (CASTELNAU, 2000, p. 171):   

A presença desses peixes impedia terminantemente nossa gente de tomar banho no 
rio; um dos companheiros de viagem, levado pelo excesso de calor, entrou 
imprudentemente na água, sendo imediatamente atacado por eles; aos miríades; as 
águas tingiram-se de sangue e foi grande sorte que ele estivesse perto da praia, onde 
logo se precipitou, escapando assim de uma morte certa e horrível.  

Os contatos de Castelnau e sua comitiva com os indígenas foram diversos, ocasião que aproveitava 

para estabelecer trocas: flechas e provisões por facas, anzóis, colares de vidros e espelhos (que tinham 

ótima aceitação). De acordo com seu relato (CASTELNAU, 2000, p. 187), travaram amistoso contato 

com os Xambioá, que os receberam com “gritos de alegria” em uma tribo composta por 

aproximadamente 1200, 1500 habitantes139. Lá acamparam a uma distância de “um tiro de espingarda 

da aldeia” e no dia seguinte ofereceram um “banquete” aos chefes locais, em sinal de retribuição à 

acolhida. Esse episódio é rico em interação cultural (BURKE, 2003), uma vez que os expedicionários 

ofereceram panelas de feijão com carne-seca, com toucinho e com farinha aos indígenas, em uma 

“mesa” que correspondia a um couro de boi estendido sobre a areia. Houve um certo estranhamento 

em relação aos Xambioá, que chegaram a acreditar que a carne servida seria humana e reagiram 

apresentando uma fisionomia de “profunda repugnância” enquanto cochichavam uns com os outros. 

Na ocasião, foi informado a Castelnau que esses indígenas nunca tiveram contato com animais de 

grande porte como bois ou cavalos, por isso o estranhamento. 

Mesmo com pequenos avanços, em função da falta de recursos para sustentar a navegação como 

atividade regular, da oscilação na produção de gêneros para manter ativo o comércio fluvial e das 

grandes distâncias, as dificuldades se mostravam quase intransponíveis. Sobre isso, Doles (1973, p. 14) 

afirma que  

A complexidade dos problemas inter-relacionados à navegação, principalmente os 
que se referiam à fragilidade econômica da província e ao despovoamento dos rios, 
explicam o fracasso das tentativas de implantação da navegação no Araguaia, ao 
longo da primeira metade do século XIX. 

Apenas no período Imperial verificamos avanços na navegação do Rio Araguaia, com a implementação 

de novos presídios e ampliação de estudos de viabilidade das condições de navegabilidade dos rios 

Araguaia e Tocantins. Foi assim que chegou a navegação a vapor, apenas em alguns trechos, uma vez 

                                                 
139 Nesse caso como nos anteriores, reproduzimos o número encontrado nos relatos. Mesmo não sendo um 
número preciso, dá a ver a ideia de um bom aglomerado de pessoas.  
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que as condições naturais dos rios permaneciam as mesmas, com cachoeiras e corredeiras (DOLES, 

1973, p. 144).  

 
1.6. Atividade Pecuária 

Segundo Francis Castelnau (2000, p. 249), em 1830 existiam 249 engenhos de açúcar, sendo que a 

maioria se encontrava “nas mais miseráveis condições”, além de 3.578 fazendas, destas, 667 eram 

destinadas à criação de gado. Regressando um pouco no tempo, o naturalista (CASTELNAU, 2000, p. 

249) afirma que foram exportadas 4.800 cabeças de gado, além da exportação de 400 “couros” em 

1823, fazendo jus àquele ditado popular que “do boi só não se aproveita o berro”. O couro de boi era 

exportado principalmente para o Rio de Janeiro e Belém; outros produtos exportados pela Província 

de Goiás que receberam destaque em sua análise foi o açúcar que seguia em “grandes quantidades” 

para Cuiabá e manadas de porcos e fumo para Minas Gerais. Mesmo enfrentando as estradas 

precárias, Reis (2014, p. 41, 44) sinaliza o movimento de exportação para São Paulo em carros de boi 

pelo Caminho do Anhanguera 

Nos primeiros anos do século XIX, tornaram-se também comuns as viagens de Goiás 
e Franca a São Paulo, em carros de boi. Os fazendeiros das regiões mais longínquas, 
uma vez por ano, carregavam os carros com produtos de suas fazendas e seguiam 
lentamente para São Paulo. Muitas vezes levavam suas famílias. Os grandes carros 
tinham uma vantagem em relação às tropas. Seus proprietários os utilizavam como 
proteção nos dias de chuva. Abrigavam-se sob o soalho, ali dormiam e descansavam 
ao longo da viagem, não dependendo dos ranchos, em geral precários.  

Ao nos debruçarmos sobre os produtos exportados para as demais capitanias (ou províncias, com base 

nos dados coletados por Castelnau), percebemos que o criatório logrou melhores resultados 

comparativamente à agricultura. As vantagens da produção pecuária em relação à agricultura é que o 

gado não exigia maiores cuidados na sua lida, uma vez que o rebanho era criado solto e era uma 

mercadoria que se auto transportava. Aliado a esses fatores, a atividade se adaptou bem à geografia 

do cerrado e não exigia grandes investimentos. 

De acordo com estudo realizado pela EMBRAPA (1986, p. 1, 2) sobre os 400 anos da pecuária de corte 

no Brasil, os pesquisadores revelaram que a pastagem nativa favoreceu esse tipo de economia: 

Hoje sabe-se que as ervas, os arbustos e, até mesmo, as folhas caídas de árvores, 
representam fontes de alimentação para o rebanho bovino. A pastagem nativa não 
é somente representada por gramíneas, oferecendo assim, uma maior diversidade 
de plantas forrageiras. 

Com o passar dos anos, novas espécies de pasto como as “gramíneas forrageiras” vieram nos navios 

negreiros da África e passaram a compor a paisagem da colônia e a dieta do rebanho: caso dos capins 
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gordura, jaraguá e colonião que “por um período de, aproximadamente, 120 anos foram as principais 

forrageiras utilizadas no Brasil Central” (EMBRAPA, 1986, p. 2). Cabe aqui uma observação a respeito 

do capim gordura, uma vez que domina a flora nativa e ajuda a propagar as queimadas. Como exemplo 

dessa ação nociva, Saint-Hilaire (1975, 45) tratou da incidência desse capim em meio às densas matas 

do Mato Grosso goiano 

No meio da mata existem amplas clareiras onde nasce unicamente o capim-gordura, 
gramínea que, devido ao seu odor fétido, é chamado ali de capim-catingueiro ou 
simplesmente catingueiro. Essas clareiras tinham sido outrora cobertas de matas, 
que foram derrubadas para o cultivo da terra. Por fim foram invadidas pelo capim 
gordura. 

O gado que ocupou o território das minas goianas era proveniente sobretudo dos currais do São 

Francisco. O gado curraleiro140 está em extinção141 e atualmente é encontrado em regiões mais isoladas 

dos Estados do Piauí, Maranhão, Tocantins e Goiás, onde é criado por um pequeno número de 

fazendeiros. O curraleiro é fruto do cruzamento de raças variadas de bovinos trazidos pelos 

portugueses, e por essa razão não era vista naquela época como uma raça específica. Esses animais 

foram se adaptando gradativamente às adversidades locais, muitas vezes enfrentando pastagens de 

baixa qualidade (ou mesmo à falta dela) e a variação climática, originando um gado resistente e 

autossuficiente, acostumado a viver sem os cuidados humanos (EMBRAPA, 1986, p. 2). Não é de 

espantar que esse gado tenha chegado aos atuais territórios tocantinense e goiano antes da corrida 

do ouro, uma vez que era criado solto e sobrevivia sem a intervenção humana direta.  

Bertran (2011, p. 320) assinala que esse boi, carente de conteúdo proteico em sua dieta, alimentava-

se também de folhas do mato e o sabor da sua carne era delicioso pois era “temperada tanto pela 

celulose dos pastos finos quanto pela fibrose das matas.” Spix e Martius tratam do juazeiro como 

sendo outra importante fonte de alimentação para o gado. A espécie é típica da Caatinga, e como na 

fronteira leste da Capitania de Goiás o cerrado em alguns pontos se apresenta em transição com o 

bioma vizinho, a árvore do joá pode ter contribuído na alimentação desses animais. De acordo com os 

botânicos (SPIX & MARTIUS, 1981, p. 113) “(...) as suas bagas, que amadurecem na época da seca, 

contêm uma polpa mucilaginosa, que é quase o único substituto da erva dos pastos para o gado, e, 

por isso, o ano de pouca fruta prejudica os rebanhos”. 

                                                 
140 Também conhecido como pé-duro no Piauí e no Maranhão (CARVALHO; MONTEIRO; GIRÃO, 2001, p. 12). 
141 O gado curraleiro é objeto de estudos da Embrapa que, desde 1993, vem trabalhando com a coleta de material 
genético para conservar a raça, que ao longo dos anos foi substituída por outras mais produtivas, como a dos 
zebuínos (CARVALHO; MONTEIRO; GIRÃO, 2001, p. 12, 14). Bertran (2011, p. 320, 321) assinala a chegada a Goiás 
do gado chino importando da China ainda no século XIX e no século seguinte o gado de origem indiana, como o 
gir, nelore e o guzerá.  
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Imagem 13: Habitans de Goyas, por Rugendas 

Fonte: Biblioteca Mario de Andrade – São Paulo 

De acordo com Saint-Hilaire (1975, p. 26), nas terras não salitrosas era costume do produtor fornecer 

sal a seus animais. Entretanto, o sal era artigo valioso, uma vez que era exportado das salinas do São 

Francisco e, portanto, muito pouco utilizado como complemento da alimentação do rebanho. Em 

função disso o gado ficava mais fraco pois não dispunha de todos os nutrientes necessários para o seu 

completo desenvolvimento. Pela falta de alimentação e manejo adequados, o gado nem de perto se 

assemelhava àquele retratado por Rugendas – que por sinal nunca esteve em Goiás. O boi que chegou 

com os portugueses, em seu processo de adaptação ao clima tropical, teve seu metabolismo alterado, 

acarretando animais de porte reduzido e apresentando maior demora na reprodução. Ainda assim, o 

gado curraleiro é extremamente resistente (EMBRAPA, 1986, p. 2).  

Betran (2011, p. 321) e Funes (1986, p. 77) assinalam alguns fatores que contribuíam para o baixo 

desempenho do rebanho, o que levava à mortandade de alguns animais tais como: a presença de 

atoleiros dos córregos, comuns nos terrenos mais acidentados; picadas de cobras e ataques de 

morcegos; ingestão de ervas tóxicas; ataques de animais selvagens como a onça e ação de ladrões. 

Acrescentamos à lista o risco de investidas de indígenas ou quilombolas, além do gado poder ser 
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surpreendido por queimadas ou ser atingido por raios em períodos de chuva. Ainda assim o gado 

demonstrava ser o investimento mais seguro naquela época, pois tinha mercado consumidor 

garantido.  

O Vão do Paranã se destacou na produção do gado desde o início da ocupação do território das minas 

goianas, região descrita por Bertran (2011, p. 199) “por sua excelência como criatório de gado em 

pântanos de capins sempre verdes, de águas salobras, mesmo se extremamente malsão para o 

homem”, ou seja, a região era notável criatório natural de rebanhos bovinos. O Rio Manoel Alves 

também foi classificado como salobro e a região era produtora de gado (BERTRAN, 2010, p. 78). Ainda 

na primeira metade do século XVIII também eram requeridas sesmarias na altura do Rio Itiquira, 

tributário do Paranã ao sul. Analisando os nomes dos cursos d´água nessa região fica clara a vocação 

para a pecuária, com a existência do Ribeirão dos Bois próximo a Cavalcante e Rio Bezerra próximo à 

Arraias. O antigo nome da cidade de Formosa também deixa entrever sua antiga vocação, uma vez que 

era conhecida por Couros. 

Em sua derrota empreendida pelo Rio Tocantins na passagem do ano 1734 para 1735, José da Costa 

Diogo se deparou na margem ocidental com um sobrado “ainda por acabar”. Após um longo trecho 

sem contato humano, lá encontrou três brancos e alguns negros que lhe informaram que aquela era a 

região das Terras Novas, subordinadas ao Grão-Pará, portanto administradas pelo Capitão Manoel da 

Costa Madureira. O sobrado pertencia à fazenda São José, cujo regente era Manoel Velho do Carmo 

(FURTADO, 2016, p. 376). Essa região, nas proximidades das Minas da Natividade, era uma zona de 

litígio entre a Capitania de São Paulo e o Estado do Grão Pará e Maranhão, tanto que o Governador da 

Capitania de São Paulo, Dom Luiz de Mascarenhas, viu a necessidade de se deslocar até lá em 1740 

para retirar “autoridades intrusas do Maranhão” que ali se instalaram interessadas nas riquezas 

locais142 (ALENCASTRE, 1979, p. 79). Pelas grandes distâncias a serem vencidas, a emancipação da 

Capitania de Goiás era uma medida a ser tomada com certa urgência, conforme veremos no capítulo 

a seguir. Mesmo que as medidas político-administrativas tenham sido tomadas naquela época em 

favor da Capitania de São Paulo, em 1744 a região das Terras Novas se configurava como território de 

atuação do Bispado do Grão-Pará (BOAVENTURA, 2007, p. 83). A jurisdição do Bispado do Pará nessa 

região perdurou ao longo do século, conforme consta na Notícia Geral da Capitania de Goiás de 1783 

(BERTRAN, 2010, p. 93, 94 e 95). 

                                                 
142 Ainda nessa empreitada, o governador ficou quase um ano circulando pela região, onde “assistiu à descoberta 
e fundação dos arraiais de Cavalcante, Arraias, Conceição e Chapada”, organizou de Traíras uma campanha para 
“castigar os índios que infestavam as ribeiras de Natividade” e em Arraias organizou outra expedição, dessa vez 
para exploração de ouro no Rio do Sono, de que tomou conhecimento por “alguns aventureiros, que haviam 
entrado no sul do Piauí por esse lado, até então complemente desconhecido”. Não obtiveram os resultados 
desejados, uma vez que não encontraram novas minas a serem exploradas (ALENCASTRE, 1979, p. 79). 
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As regiões do Vão do Paranã e das Terras Novas aparecem em destaque no Mapa que reprezenta toda 

a Capitania de Goyaz143(Mapa 9), elaborado em 1753 por Angelo dos Santos Cardoso, delimitadas por 

“dous pequenos circullos, hum azul, e outro encarnado”. O círculo ao sul de cor azul incorporava os 

rios Itiquira, Paranã e Bezerra, entre o Rio Tocantins e a fronteira com a Capitania da Pernambuco. O 

círculo vermelho abarcava os rios da Palma, de Santa Anna e de Manoel Alves. Nessas duas regiões, 

separadas pelo Rio Paranatinga, estavam localizadas as “fazendas de gado”, que não faziam parte das 

“terras mineraes”. Entre os dois círculos se destaca um único núcleo, a Chapada de S. Gonçallo. Dentro 

do perímetro azul foram identificados dois núcleos: Barra da palma144, ou terras novas, Certão do gado 

na confluência dos rios Palma e Paranã, e Certão de gado, chamado Paranã145, ao norte do Rio Itiquira. 

Na demarcação norte foram mapeados outros dois pontos: Pontal às margens do Rio Tocantins e Duro, 

Certão onde esta Cituada a Aldeya do Gentio.  

Analisando outras fontes documentais146, percebemos que as Terras Novas compreendiam toda uma 

região, localizada numa larga extensão macro territorial banhada por vários rios, sobretudo pelo Rio 

Paranã cuja principal característica era a criação de gado. Em 1757 Barra de Palma era cabeça de 

julgado e sua área de atuação abrangia essa região, se limitando com os “districtos” de São Félix, 

Natividade, Arraias e Flores147.  

 

                                                 
143 Na realidade, foram encontrados dois mapas quase idênticos, de igual teor. Não possuem título, mas 
adotamos aqui o critério de Barbo (2015, p. 87) e passamos a identificá-lo conforme está na legenda do mapa. 
Conferir AHU_ACL_CART_008, D. 866 e 867 - AHU-Goiás. Os mapas são anexos do Ofício de 1753 do Governador 
e Capitão-general de Goiás D. Marcos de Noronha (Conde dos Arcos) ao Secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar Diogo de Mendonça Corte Real. O ofício trata da situação das minas da Capitania de Goiás, apontando 
a distância em milhas entre elas e a cobrança do contrato das entradas. Conferir AHU_ACL_CART_008, D. 0866 
/D.867, anexos ao documento OFICIO do [governador e capitão-general de Goiás, conde dos Arcos], D. Marcos 
de Noronha, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre a situação 
das minas do governo de Goiás, as distâncias de uma às outras; a cobrança do contrato das entradas nos limites 
do mesmo governo e remetendo um mapa da capitania. AHU_ACL_CU_008, Cx.9, D. 603 – Goiás. 
144 Barra da Palma foi elevada à Vila de São João da Palma em 1814, quando passou a ser a sede da Comarca 
Norte. Atualmente é conhecida por Paranã. 
145 No mapa da capitania de Tosi Colombina de 1751, Paranã também recebeu o nome de Itiquira. Bertran (2011, 
p. 244) considera que se trata do povoado de Santo Antônio, cuja população teria se mudado para Couros, atual 
Formosa. 
146 Trata-se de um documento elaborado pelos juízes dos julgados referente a um dossiê de sua área de 
jurisdição, enviado ao Ouvidor da Comarca de Vila Boa, que compilou as informações dos julgados e enviou ao 
Rei D. José. Conferir CARTA do Ouvidor-geral de Goiás, António da Cunha Sotomaior, ao rei [D. José], remetendo 
relação dos lugares e povoações da capitania de Goiás, as distâncias que existem de umas às outras e a descrição 
dos rios que banham as povoações, para se formar uma carta topográfica de todo o Brasil, evidenciando-se os 
sertões. AHU_ACL_CU_008, Cx. 15, Doc. 892 – Goiás. 
147 A distribuição dos julgados foi sendo alterada ao longo dos anos, conforme veremos no próximo capítulo. Em 
1778, Barra da Palma não se configurava mais como um julgado, tendo seu território sido incorporado 
principalmente pelos julgados de Arraias e o novo julgado de Conceição. 
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Mapa 9. Mapa que reprezenta toda a Capitania de Goyaz, 1753 

Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino 
AHU_ACL_CART_008, D. 867 
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De acordo com os juízes de Natividade148, “(...) o districto das Terras Novas149 hé composto de Fazendas 

de Gado, que se estende mais da outra parte do Rio da Pernatinga, e pelo Rio Tocantins abaixo para a 

parte do poente tudo Fazendas de Gado (...)”, ou seja, essa ocupação não se limitava apenas ao Vão 

do Paranã. Nesta mesma documentação, os juízes do julgado de Barra da Palma150 relataram que o 

mesmo era o “(...) Juizado mais antigo que há no Certão”, o que reforça que a criação de gado teria 

antecedido a exploração mineral na Capitania de Goiás.  

Bertran (2011) ao analisar a ocupação da região de gado, revelou a presença de um importante 

personagem do período colonial que buscava ampliar o patrimônio de suas terras naquele sertão 

dilatado. Caso do potentado da conhecida Casa da Torre de Garcia d´Ávila, que chegou a tentar avançar 

seu latifúndio na região dos rios Palma e baixo Paranã com uma guarnição de 400 homens, que foi 

expulsa pelos índios Acroá em 1708151. Transcrevemos trecho do requerimento dos moradores do 

sertão das Terras Novas (apud BERTRAN, 2011, p. 132, 133), que solicitavam a isenção do Dízimo ao 

Capitão General D. Luiz de Mascarenhas em idos de 1740, tendo em vista o trabalho que tiveram com 

a implementação da povoação da região com fazendas de gado vacum e cavalar após a expulsão dos 

índios152  

Passados anos, o Coronel Garcia de Ávila Pereira mandou cerca de 400 homens 
armados para essa conquista, a qual só pôde ser feita até a referida fazenda 
[Sobrado], que voltou a ser povoada. Em 1708 foram de novo obrigados a se retirar, 
tornando a deixar o gado nesse sertão que conquistaram, e começaram o seu 
comércio com as minas de Tocantins e Goiás, os sertões do rio de São Francisco, Rio 
Grande do Sul, Paranaguá (Parnaboa) e Piauí, e as cidades da Bahia, Pernambuco e 

                                                 
148 Conferir CARTA do Ouvidor-geral de Goiás, António da Cunha Sotomaior, ao rei [D. José], remetendo relação 
dos lugares e povoações da capitania de Goiás, as distâncias que existem de umas às outras e a descrição dos 
rios que banham as povoações, para se formar uma carta topográfica de todo o Brasil, evidenciando-se os 
sertões. AHU_ACL_CU_008, Cx. 15, Doc. 892 – Goiás. 
149 Ao longo do documento, o julgado era tratado de diversas formas: Barra da Palma, Terras Novas e Terras 
Novas da Barra da Palma.  
150 Conferir CARTA do ouvidor-geral de Goiás, António da Cunha Sotomaior, ao rei [D. José], remetendo relação 
dos lugares e povoações da capitania de Goiás, as distâncias que existem de umas às outras e a descrição dos 
rios que banham as povoações, para se formar uma carta topográfica de todo o Brasil, evidenciando-se os 
sertões. AHU_ACL_CU_008, Cx. 15, Doc. 892 – Goiás. 
151 Capistrano de Abreu (1998, p. 133) explica a forma como Garcia d´Ávila e seus descendentes conseguiam 
avançar o domínio de suas terras para várias léguas além de sua sede na enseada de Tatuapara (região da atual 
Praia do Forte, na Bahia): “Para adquirir estas propriedades imensas, gastou apenas papel e tinta em 
requerimentos de sesmarias. Como seus gados não davam para encher tamanhas extensões, arrendava sítios, 
geralmente de uma légua, à razão de 10$ por ano, no princípio do século XVIII.” 
152 Principalmente a etnia Acroá, que vez e outra destruía roças e roubava gado. Conferir CARTA do [governador 
e capitão-general de Goiás, conde dos Arcos], d. Marcos de Noronha, ao rei [D. José], sobre os ataques aos índios 
Acroás aos moradores dos arraiais de Natividade, Remédios, Terras Novas e Ribeira do Paranã, matando brancos 
e negros, destruindo roças e roubando gado; a capitulação que António Gomes Leite fez com uma nação destes 
índios; a revolta dos mesmos índios se dever ao não cumprimento da capitulação por parte dos brancos que os 
têm matado e em grande número e escravizado seus filhos e acerca da necessidade de se contratar algum 
sertanista de Cuiabá, o qual, com grande número de índios mansos, possa defender aquela região da invasão dos 
Acroás. Vila Boa, 10 de fevereiro de 1751. AHU_ACL_CU_008, Cx. 6, Doc. 466 – Goiás. 
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Maranhão, do que resultou utilidade à Real Fazenda aos moradores do sertão das 
Terras Novas e às minas de São Félix, Chapada e Natividade. 

Pela toponímia, é possível perceber o avanço do território em relação aos sesmeiros que já haviam 

ocupado outras partes da colônia e seguiam em busca de novos pastos para seu gado. Nesse contexto, 

o Sertão das Terras Novas foi sendo ocupado por sesmeiros oriundos das Capitanias do Piauí, 

Maranhão, Bahia e Pernambuco, que lá se estabeleceram e mantiveram uma relação de 

abastecimento com os novos descobertos do norte. A carta do Governador de São Paulo D. Luiz de 

Mascarenhas ao Rei D. João V em 1741153 deixa isso claro: 

Estas minas de prezente se achão com algum augmento no descoberto que se fez 
para a parte das Terras Novas e Certão chamado das Arrayas, que fica ao nascente 
do Arrayal de Natividade, em distância de quarenta e cinco léguas, pouco mais ou 
menos, e ao norte e nascente do Tocantins em distância de sessenta. (...) O dito 
descoberto fica vezinho ás Terras Novas, que são as campanhas que povoou Manoel 
da Costa Madureira com gados, e conduzio da Cappitania de Pernambuco, citas entre 
os rios Palma e Pernatinga, e com gados que vém do Piauhy, e vão das ditas Terras 
Novas, se conserva o dito descoberto abundante de carnes, que he o sustento 
comum de brancos e negros, pela carestia da farinha e milho (...) porque a gente he 
muita e os fructos poucos e esses vão de muito longe com grande trabalho, despeza, 
risco e perda de cavalos em que se conduzem, por cujo motivo me parece muito 
precizo conservar os ditos moradores das Terras Novas com suas fazendas de gados, 
que são hum grande socorro para o dito descoberto (...). 

Amparada no relato de José da Costa Diogo, que navegou o Rio Tocantins entre 1734 e 1735, Furtado 

(2016, p. 376) assinalou a existência de aproximadamente 200 fazendas na região de Terras Novas, 

assim como no interior desse sertão, que a uma primeira vista não se mostrava tão ocupado.  

Transcorridos cerca de 40 anos, percebemos que o gado também se encontrava presente em outras 

partes da Capitania, conforme podemos verificar na Carta ou Plano Geographico da Capitania de Goyas 

de 1778 de autoria de Thomas de Souza. A região entre os Julgados de Crixás e Traíras foi assinalada 

como possuindo “Varias fazendas de gado”, ao passo que a região das Terras Novas e Vale do Paranã 

não receberam nenhum destaque em relação à presença de fazendas. Em maior ou menor número, 

sabemos que o rebanho bovino ocupava regiões variadas da capitania, coexistindo com a atividade 

agrícola. Nas proximidades do Registro de Salinas, na região do Rio Araguaia, o gado se desenvolveu 

às custas do sal amargo que lambia das salinas, crescendo sadio e gordo (CASTELNAU, 2000, p. 158). 

                                                 
153 Conferir CARTA do [governador e capitão-general de Goiás], D. Luís de Mascarenhas, ao rei [D. João V], sobre 
o estado pacífico da capitania de São Paulo; o aumento das Minas de Goiás com o novo descoberto de Arraias; a 
importância das Terras Novas com suas fazendas de gado no socorro ao novo descoberto e as novas bandeiras 
formadas em busca de ouro no rio do Sono e em outras localidades daquelas Minas. Traíras, 28 de fevereiro de 
1741. AHU_ACL_CU_008, Cx. 2, Doc. 139 – Goiás. 
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Spix & Matius (1981, p. 108) descreveram como era a paisagem do Vão do Paranã em 1818, sendo que 

em muitos trechos não se notava a presença humana em um território quase “deserto”, típico das 

ocupações de baixa densidade, próprios da região do criatório: 

O profundo vale do Rio Paranã ou, como os habitantes chamam, o Vão do Paranã, 
cuja planície acidentada de outeiros é cortada na proximidade de Contagem de Santa 
Maria por numerosos córregos claros (como os Riachões de Gameleira, Buriti e Santa 
Maria) e, semeada de espaçadas fazendolas, por entre arbustos e coqueirais de 
indaiá vai-se alargando para o norte até vinte léguas e mais. Assim como a serra, que 
o limita no lado oriental, também surge a de oeste da chapada dos Couros. No 
próprio Vão, eleva-se em considerável extensão a Serra do Meio, uma série de 
montanhas bastante altas e íngremes, nuas ou cobertas de mato de catingas, em 
partes montanhas quadrangulares e isoladas que, segundo a gente do lugar, são 
inteiramente de pedra calcária e têm algumas grutas. O divisor de águas entre o Rio 
Paranã e a cabeceira principal do Rio Tocantins, chamado Rio Maranhão, cuja 
nascente na Lagoa Formosa, igualmente numa chapada, a sudoeste daquela do Rio 
Paranã, é citada perto da Fazenda do Mestre de Armas, seria formado por montanha 
de altura igual à da Serra do Paranã, e também composta de grés.  

A região do Vão do Paranã e arredores não era muito propícia para o incremento da agricultura, por 

conta da precariedade do solo e pela falta de mão-de-obra. Em função disso, o preço dos gêneros 

alimentícios era ainda mais elevado e muitas vezes eram importados da região do Rio São Francisco. 

Em 1804 a repartição do Norte importou do São Francisco a quantia de 2:008$057 réis em produtos 

diversos, não especificados154.  

Spix e Martius (1981, p. 108, 111) assinalaram que assim como “toda a província”, o Vale do Paranã 

era pouco povoado. Ao contrário das regiões mais densas ao sul, aquelas terras eram mais propícias 

para a produção de suínos, gado vacum e cavalar. 

Criação de gado é quase a única ocupação dos sertanejos, de Paranã; e eles 
despacham anualmente para a Bahia um considerável número de gado vacum e 
cavalos, sendo estes últimos os melhores de Goiás. Custa aqui conforme a condição: 
um boi, 3$000; uma vaca, 3 até 4$000; uma égua, 5 até 8$000; um cavalo, 10 a 
12$000. Somente o comércio de trânsito entre Bahia, Pernambuco e o interior da 
província anima este vale retirado.  

Essa região não era tão isolada, uma vez que estava interligada a outros centros do ciclo minerador 

que seguiram lentamente a sua dinâmica econômica com a produção de gado, como Natividade, 

Arraias e Conceição. Por outro lado, o principal porto do Rio Tocantins estava nas proximidades, caso 

de Porto Real. Dois registros próximos faziam a conexão da Capitania de Goiás com a Capitania de 

                                                 
154 Conferir Mapa da Importação dos Productos e Manufacturas do Reino, dos Portos do Brazil, e dos Paizes 
Estrangeiros para os seis Julgados da Repartição do Norte da Capitania de Goiáz no anno de 1804 in Reflexoens 
Economicas sobre as Tabellas Statisticas da Capitania de Goiaz, pertencentes ao anno de 1804, e feitas no de 
1806 in LIVRO de registro da correspondência oficial de d. Francisco de Assis Mascarenhas, capitão geral da 
capitania de Goiás, com a Corte, relativo ao governo da dita capitania. Fonte: Biblioteca Nacional. Cod. 09. 04. 
002. Docs. 166. 
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Pernambuco, por onde o gado era exportado: o Registro do Duro e o Registro de Taguatinga, sem falar 

nos registros de São Domingos e Santa Maria, que também faziam comunicação com a capitania 

vizinha. Ou seja, embora essa região estivesse distante de Vila Boa (a centralidade administrativa da 

capitania), a região produtora de gado estava próxima de seu mercado exportador.  

Seguindo o caminho do gado, chegaram também em terras goianas referências relacionadas à cultura 

material e imaterial do sertão e do litoral baiano. A devoção ao Bom Jesus da Lapa é um bom exemplo, 

que atravessou o Rio São Francisco até chegar às grutas155 próximas ao Registro de São Domingos. 

Todos os anos é comemorada no mês de agosto a devoção ao Bom Jesus, cujo destino é a caverna 

Terra Ronca I, que mantém um altar no seu acesso principal e guarda em uma das reentrâncias um 

espaço onde são colocados os ex-votos dos romeiros. 

Outro ponto de romaria trazido pela leva de baianos que circulavam naquelas paragens diz respeito à 

Festa do Bonfim, próximo à Natividade. Ao contrário da festa de Salvador, que acontece em janeiro, a 

Romaria do Bonfim do além São Francisco ocorre no mês de agosto e é muito popular na região. Pela 

estrada encontramos romeiros seguindo a pé para o local de devoção, numa festa com manifestações 

religiosas e profanas, que reúne fiéis que vem de longe.  

                                                 
155 Atualmente esse complexo de cavernas é conhecido por Terra Ronca. 

 

Imagem 14. Caverna Terra Ronca I  Imagem 15. Altar de devoção ao Bom Jesus da Lapa  
Fonte: Foto da autora, 2016 Fonte: Foto da autora, 2016 
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Deslocando-se mais ao sul, mas se mantendo no extenso sertão do gado, Spix & Martius (1981, p. 103) 

descreveram a paisagem da Capitania de Minas Gerais já na fronteira com Goiás. Nas proximidades do 

Registro de Santa Maria fizeram o seguinte relato de uma região quase intocada: 

Pousamos junto do pequeno Rio das Pedras, em cuja fresca vizinhança, depois de 
penoso dia de marcha, gozamos do pleno conforto de uma noite tropical. Aquela 
majestosa natureza nos rodeou de todo o seu encanto particular: o ligeiro sussurro 
dos leques das palmeiras, o canto delicado de pássaros remotos, a solene escuridão 
do firmamento estrelado, sob o qual a folhagem do arvoredo se destacava em mais 
intensas sombras e nos dava tanta serenidade na alma, que nos sentimos ricamente 
compensados pela falta do ambiente civilizado. Essa noite preparou tal disposição 
de espírito, que nos foi gradualmente empolgando mais e mais no caminho para 
Paranã, através de regiões quase não tocadas pelo homem, de sorte que, dessa 
viagem, em vez de recordações de incômodos e perigos, só nos ficaram gravadas 
imagens deleitosas. Os poucos sertanejos em cujas moradas pousamos durante esta 
viagem solitária, mantiveram igualmente esse estado de alma pela simplicidade e 
cordialidade do trato. São pobres, porém sem necessidades, de costumes rudes, 
porém de natural bondade. 

Nesse trecho, percebemos que a crise econômica vinculada à extração do ouro não atingiu somente a 

Capitania de Goiás. Essa região da Capitania de Minas Gerais abastecia a zona mineradora, por isso 

também sofreu um impacto direto com a retração da economia.  

Nos três meses de 1840 que passou em Natividade em virtude das chuvas, George Gardner se deparou 

com vários espécimes florísticos do cerrado, além de remanescentes da mineração e de grandes 

fazendas de gado. Um fato curioso diz respeito à população da vila não se beneficiar daquela produção. 

Segundo Gardner (1975, p. 157), “não se encontra carne fresca à venda senão uma vez por mês; mas 

isso não admira, pois o grosso da população, por seus hábitos indolentes, não dispõe de recursos para 

comprar carne ou qualquer outro artigo de utilidade”. O gado lá produzido certamente ia para o 

mercado consumidor externo. 

O Ouvidor Theotonio Segurado (TELES, 1982, p. 47) não estava satisfeito com o valor cobrado pela rês 

vendida para a Bahia, que sinalizou como sendo 2$000 réis a cabeça do gado criado na região de 

Cavalcante, Arraias, Conceição e Natividade. Como era fazendeiro de gado156 nas proximidades do 

Arraial de Palma, Segurado defendia a exportação da carne seca e da sola para a Praça do Pará via Rio 

Tocantins 

A carne, que se deve exportar para o Pará, hé precizo, que seja salgada com os ossóz, 
e que se conduza em Samoira. Cada hum Boy deverá pezar ao menoz dez arrobas, e 
para tanto temos o producto de 16$000 réis no gênero, que nesta Cappitania custa 
somente 2$000 reis, porém unindo esta quantia a de 1$200 de sal e 3$000 réis de 
frete, vem o Negociante a lucrar 980 réis por arroba.  

                                                 
156 Naquela época, conforme a documentação primária consultada, era comum encontrar filhos da folha 
atrelados a outras atividades econômicas, seja ligada à mineração, à agricultura, à pecuária ou aos negócios. 
Vamos observar outros exemplos como esse ao longo da tese. 
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O cenário parecia promissor, mas de acordo com Spix e Martius (1981, p. 110) em idos de 1818 o 

comércio de gado e derivados com o Pará estava estabilizado. O gado da Capitania de Goiás continuava 

sendo negociado com a Bahia, além de Pernambuco e Rio de Janeiro. O Pará, por sua vez, era 

abastecido de gado de corte pela Ilha de Joanes (Ilha de Marajó). 

Em Conceição, Gardner (1975, p. 162, 168) observou que os fazendeiros, proprietários de boas casas, 

“só as ocupavam no tempo das principais festas da Igreja”, situação muito parecida com a dos 

moradores de Arraias, núcleo urbano próximo. A atividade pecuária era uma tônica daquela região na 

década de 1830, uma vez que Gardner (1975, p. 169) informa sobre fazendeiros e sua criação extensiva 

de gado nas regiões da Capela de Posse e São Domingos, visando o comércio com a Capitania da Bahia. 

A agricultura era de subsistência, direcionada para o consumo familiar e, se houvesse excedente, era 

comercializado no mercado interno. Cultivava-se milho, mandioca, arroz e cana-de-açúcar, da qual se 

fabricava a cachaça, produto “largamente” consumido por todas as classes sociais (GARDNER, 1975, p. 

169). 

Conforme verificamos no quadro a seguir, o índice de exportação oscilava e não se manteve ao longo 

dos anos. Entretanto, de acordo com Funes (1986, p. 75), o rebanho que passava pelos Registros de 

São Domingos e Taguatinga tendia a ser maior que o registrado oficialmente. Isso se dava em função 

do extravio de gado e a sonegação do Dízimo, práticas recorrentes naquela região. Se analisarmos o 

quadro abaixo verificamos que, mesmo com a variação de reses exportadas, o número tendia a 

aumentar.   

Tabela 4 - Saída de Gado para a Bahia (em cabeças) 
 Fonte: Funes (1986, p. 61) 

 

 

 

 

 

 

 

A situação se mostrava mais promissora em relação à produção pecuária. De acordo com a Lei 

Provincial n. 11 de 1838, a administração decretou a isenção do Dízimo por dez anos em relação à 

produção do gado vacum e cavalar aos produtores que se instalassem nas freguesias de Salinas, Amaro 

Leite, Porto Imperial, Carolina e Rio Verde. Essa medida foi tomada após a crise econômica da década 

de 1830, marcada pela crítica escassez de alimentos (FUNES, 1986, p. 71).  

Ano 
Registro São 

Domingos 
Registro 

Taguatinga 
Total 

1814 1058 582 1640 
1815 979 - 979 
1816 1143 897 2040 
1817 1157 557 1714 
1818 1539 963 2502 
1819 2471 1064 3535 
1820 4126 1143 5269 
1821 2446 652 3098 
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Diante desse incentivo e de solos férteis disponíveis, a partir de então se iniciou uma leva migratória 

de pessoas das províncias de Minas Gerais e São Paulo, interessadas na criação de gado na Província 

de Goiás. De início, as regiões do sudeste goiano ao longo dos caminhos para Minas Gerais e São Paulo 

eram as mais buscadas, visando facilitar o escoamento da produção para as províncias vizinhas. 

Posteriormente, a ocupação se deu a sudoeste do território. De acordo com Funes (1986, p. 87), 

Tanto o sul quanto o sudoeste goiano mantinham um relacionamento maior com 
Minas Gerais e São Paulo; principalmente os moradores da região de Rio Verde, que 
não possuíam nenhuma ligação com a capital da província. 

A essa altura, a Província de São Paulo, concentrada na produção da cana de açúcar e posteriormente 

do café, necessitava se abastecer de reses. Como as atividades agrícolas se deram nos dois sentidos 

do Caminho do Anhanguera, a nova leva de fazendeiros do sul da Província de Goiás tinha mercado 

consumidor garantido. Assim, as boiadas se auto transportavam em direção aos centros econômicos 

que cresciam cada vez mais, sobretudo com a implantação das ferrovias no segundo quartel do século 

XIX (REIS, 2014, p. 61). 

Nesse contexto surgiram novos núcleos como Catalão e Rio Verde. De acordo com Funes (1986, p. 87), 

em 1848 Catalão exportou 663 cabeças de gado, principalmente para Minas Gerais. No decorrer do 

século XIX, de uma maneira geral a produção estava calcada na agricultura de subsistência e na 

pecuária de pequeno porte, ambientada em uma sociedade de característica eminentemente agrária, 

sertaneja. 

 
1.7. A força de trabalho no campo 

Com a queda da extração do ouro, ocorreram readequações de ordem social e econômica na capitania, 

momento em que foi possível observar modificações marcantes nos sistemas de produção e nas 

relações de trabalho. A escravidão foi cedendo espaço para o trabalhador livre e o trabalho familiar. 

De acordo com Funes (1986, p. 129),  

A situação da economia goiana, basicamente de subsistência, o precário estado da 
agricultura, pouco desenvolvida, e a baixa taxa média de lucros, dificultavam a 
manutenção de um plantel de escravos, uma vez que os rendimentos auferidos por 
estes, muitas vezes, não eram suficientes para cobrir nem mesmo os gastos de sua 
manutenção, e menos ainda para adquirir novos escravos como força de produção. 

A força escrava, num período de baixa produtividade de gêneros alimentícios, era vista mais como 

prejuízo, uma vez que o escravo era considerado como uma boca a mais para ser alimentada. Esta 

situação também foi tratada por Souza (2004, p. 48) na Capitania de Minas Gerais no momento em 

que “rareava o ouro“. Assim como no caso de Goiás, para os senhores da capitania vizinha era mais 
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vantajoso conceder a liberdade aos escravos que simplesmente mantê-los, o que seria “um encargo 

pesado demais” naquela nova conjuntura. 

Na Capitania de Goiás, a mão-de-obra escrava foi transferida sobretudo para a agricultura, uma vez 

que a pecuária comumente empregou o homem livre. Como a produção agrícola era de subsistência, 

a importação de escravos para a capitania foi diminuindo de forma gradativa. Os traficantes de 

escravos perceberam o movimento de retração, tanto que Funes (1986, p. 119) aponta que no segundo 

quartel do Oitocentos “(...) era mais interessante vender o escravo no Vale do Paraíba do que em Goiás 

onde além do transporte, e de taxas estava sujeito a não receber o pagamento”. Com a proibição do 

tráfico negreiro em 1850, o valor do escravo aumentou em todas as regiões. 

A unidade familiar como força de produção se popularizou nessa época. Com o aprofundamento da 

crise e sem condições de manter escravos em seu convívio, os proprietários rurais e suas famílias 

passaram a trabalhar em suas propriedades com a criação de animais e lavoura. Eventualmente 

recorriam ao trabalho de agregados e camaradas. 

Nas fazendas de gado às margens do Rio Paranã em pleno século XVIII, a mão-de-obra escrava já 

trabalhava em conjunto com a dos “vaqueiros e sallariados”, conforme consta na Notícia Geral da 

Capitania de Goiás de 1783 (BERTRAN, 2010, p. 188). No século seguinte Spix e Martius vivenciaram 

um ritual sui generis na fazenda São Roque, situada nas proximidades do Arraial de Flores. De acordo 

com os botânicos (SPIX, MARTIUS, 1981, p. 112), ao chegarem à “espaçosa habitação” do comandante 

Sr. Frota não encontraram ninguém, e foi então que ouviram “prantos lamentosos” e seguiram para a 

senzala.  

Ali encontramos toda a família e a numerosa criadagem preta, chorando em volta de 
um corpo, que estava costurado num lençol de algodão como as múmias do Egito. 
Explicaram-nos que a morte de uma escrava era o motivo dessa lúgubre solenidade, 
pois os africanos não se deixam demover de prestar, segundo os costumes pátrios, 
os últimos deveres aos mortos. As lamentações são feitas pelos negros com tal fervor 
e vivacidade, que os fazendeiros consideram pouco prudente negar para isso o 
consentimento. Esta cerimônia religiosa, chamada de “entame” pelos negros, é 
celebrada, na Guiné, de portas fechadas e degenera frequentemente na mais 
licenciosa extravagância, razão por que o Sr. Frota só com sua presença receava 
poder contê-los. 

No cotidiano patrões e empregados se mesclavam em paralelo ao processo de hibridização de 

tradições e costumes. Em meio a esse processo, poderia ocorrer a “perda de tradições regionais e de 

raízes locais” (BURKE, 2003, p. 18). 
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Na zona rural de Meia Ponte, de acordo com a RELAÇÃO dos Habitantes aSituados no termo da 

Freguesia d´Nossa Senhora do Rozario, Minas d´Meia Ponte, Comarca de Villa boa d´Goyas157 de 1818, 

das 272 propriedades cadastradas, 138 já não utilizavam mão-de-obra escrava, o que corresponde a 

51% do total. Dessas se destacam cinco propriedades rurais por empregarem agregados e 

administradores158. Essa tendência se fortaleceu ao avançar o século XIX, na onda da crise. De acordo 

com Funes (1986, p. 132), 

Em Goiás, as formas de trabalho que surgiram com a decadência do escravismo, em 
nenhum momento podem ser consideradas de tipo capitalista, mesmo no caso dos 
indivíduos que trabalhavam por ajuste ou na condição de camarada, pois, além de 
receberem um pagamento em dinheiro, eles recebiam também o direito de cultivar 
uma pequena parcela, onde empregavam, geralmente, o trabalho da família. 

Os trabalhadores livres eram homens empregados na atividade pecuária. Seu contrato com o 

fazendeiro era verbal e o tipo de relação de trabalho mais corrente era por meio do sistema de quartas. 

De acordo com Funes (1986, p. 141), “o pagamento é feito ao vaqueiro em espécie, a partir das crias 

do gado que estão a seu cuidado, ou seja, de quatro novas crias uma lhe pertencia.” A partir daí, 

verifica-se por parte do trabalhador livre um cuidado maior na lida do gado vacum e cavalar, uma vez 

que 25% da criação viria a ser sua. O pagamento também poderia ser efetuado em dinheiro, no valor 

referente às crias que lhe cabiam. Para que o processo fosse imparcial, era feito um sorteio, evitando 

assim que uma das partes ficasse com os bezerros ou potros melhores. Os camaradas poderiam ser 

integrados nesse trabalho, mas seu regime de trabalho era diferente.  

O regime de trabalho do camarada era flexível e se ajustava tanto ao labor na lavoura quanto na 

pecuária. O pagamento era por meio de um salário e a jornada de trabalho tinha vigência variável, 

podendo ser até mesmo por um dia. Conforme atesta Funes (1986, p. 139), em Goiás o camarada 

geralmente era um homem pardo, solteiro. O contrato também era verbal, assim como o dos 

trabalhadores livres e dos agregados.  

Saint-Hilaire (1975, p. 64) relatou como viviam os agregados que habitavam junto aos Caiapó no 

aldeamento de São José de Mossâmedes e os qualificou como “homens que se estabelecem em terras 

alheias”. Saint-Hilaire identificou cerca de 50 agregados compostos por mulatos pobres. Recebiam 

alojamento grátis, podiam cultivar as terras dos índios e ainda tinham à disposição víveres a valores 

acessíveis. De acordo com o naturalista, essas benesses foram concedidas pelo governo. 

                                                 
157 Fonte: Arquivo Histórico do Estado de Goiás - Documentação Avulsa I – Caixa 9 - Pacote 2. 
158 O Sítio ao pé do Ribeirão das Galinhas (propriedade nº 68) e o Sítio da Serra Negra de baixo (nº 239) 
empregavam administradores, por outro lado os sítios das Antas (nº 33), da Piracanjuba (nº 45) e Motum (nº 71) 
empregavam um agregado cada. Os quatro primeiros estavam cultivados e o Sítio Motum estava “parte 
cultivado”. 
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Segundo Funes (1986, p. 136, 137), o agregado em Goiás era normalmente um ex-escravo que, mesmo 

já liberto, acabava permanecendo na propriedade onde trabalhara anteriormente como cativo. Nessa 

terra geralmente tinha uma pequena roça e criações, onde vivia só ou com sua família. O contrato era 

verbal entre as partes, “assegurado por uma cordialidade que existia entre eles, a qual poderia ser 

rompida no momento em que o primeiro contrariasse os interesses do segundo, ou quando o 

proprietário necessitasse da área em que estava estabelecido o agregado”.  

Também apareciam crianças e mulheres como agregadas. No primeiro caso, conforme Funes (1986, p. 

139) verificou em documentos cartoriais, era comum crianças serem adotadas por famílias e, à medida 

que cresciam, eram incorporadas à força de trabalho sem, contudo, serem ressarcidas pelo seu labor. 

No caso das mulheres, a sua incidência como agregada era maior no meio urbano. Prestavam serviços 

domésticos e atividades manufatureiras como tecer e fiar. Não raro, eram amasiadas ao senhor da 

propriedade. Em outros casos, as mulheres proprietárias de imóveis rurais e urbanos também tinham 

seus agregados como força de trabalho ou simplesmente como fachada para suas relações conjugais 

não oficiais.  

A figura da mulher na Capitania de Goiás cabe ser abordada de forma mais contundente nessa tese. 

De coadjuvante da sociedade colonial, em vários trechos se mostra protagonista, fazendo surgir 

nuances da cultura goiana até então não reveladas. Dando luz ao papel das mulheres inseridas na 

história, Hahner (1981, p. 23) atesta que “pode ajudar-nos a ver como a sociedade funciona, como o 

poder e os papéis são distribuídos, como operam os mecanismos de controle social, quais são as pré-

condições para as mudanças sociais e quais são as experiências individuais comuns e quais as 

diferentes, baseadas em sexo, raça e classe.” 

 
1.8. A mulher na Capitania de Goiás 

Não seria novidade afirmar que teriam sido os homens os principais atores da grande leva migratória 

para os ermos sertões das Minas dos Goyazes. Sobre isso, Pedro Taques de Almeida Paes Leme (2004, 

p. 32) apresentou o cenário típico da mineração no Setecentos: 

A Goiás iam todos com a esperança de, em pouco tempo, ganhar o suficiente para 
constituir pecúlio. Poucos os que pensavam em lá se estabelecer definitivamente. 
Contínua se mantinha a importação de africanos para o Tártaro das lavras, 
computando-se em mais de 30.000 escravos empregados na mineração.  

Numa sociedade em formação e tão heterogênea, imenso deixavam os costumes a 
desejar, como mais que plausível era.  

Vários havia, transplantados com a família para as novas minas, como Pedro Taques 
o fizera, mas a enorme maioria dos mineiros brancos, composta de celibatários, 
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mantinha relações irregulares com pretas e índias, uniões que o espírito de casta 
lhes não permitia legalizar.  

Se esses homens tivessem a fraqueza de levar a cabo tal projeto daí lhes proveria 
sensível ´capitis diminutio´ como por exemplo a exclusão imediata e irrevogável das 
irmandades, segundo geral e inflexivelmente determinavam os respectivos 
compromissos. 

Conforme verificamos no discurso de Taques, existia por parte dos homens brancos a discriminação 

em relação a desposar mulheres que não fossem brancas. Sendo estas quase inexistentes naquela 

região mineradora, os “homens bons” não viam as mulheres de outras etnias como dignas de serem 

formalmente suas esposas e, esse seria um dos motivos da taxa de concubinato ser bastante alta. 

Amparada em censos da população, Mary Karasch (2001, p. 91) afirma que os grupos que mais se 

casaram em idos de 1825 foram os índios e os libertos – ou seja, os brancos e pardos continuavam 

engrossando as estatísticas do grupo que não tinham o hábito de formalizar a união. Saint-Hilaire 

(1975, p. 53) relata a situação da Cidade de Goiás em 1819: 

Em nenhuma outra cidade o número de pessoas casadas é tão pequeno. Todos os 
homens, até o mais humilde obreiro, têm uma amante, que eles mantêm em sua 
própria casa. As crianças nascidas dessas uniões ilegítimas vivem ao seu redor, e essa 
situação irregular causa tão pouco embaraço a eles quanto se estivessem casados 
legalmente. Se por acaso algum deles chega a se casar, passa a ser motivo de 
zombarias. Esse relaxamento dos costumes data do tempo que a região foi 
descoberta. Os primeiros aventureiros que se embrenharam nesses sertões traziam 
consigo unicamente mulheres negras, às quais o seu orgulho não permitia que se 
unissem pelo casamento. A mesma razão impediu-os de desposarem as índias. Em 
consequência, tinham apenas amantes. Nos primeiros tempos deve ter ocorrido a 
mesma coisa na Província de Minas, mas como ela fica menos distante do litoral, é 
mais povoada e sua fase áurea não foi tão efêmera, as mulheres de bons costumes 
que para lá foram eram provavelmente mais numerosas. (...) Os descendentes dos 
primeiros colonos goianos devem forçosamente ter seguido as pegadas de seus 
antepassados; a libertinagem tornou-se um hábito, e o povo vê-se constantemente 
estimulado a entregar-se a ela pelo mau exemplo dos que o governam.  

Outros fatores que serviram de catalizador para as uniões ilegítimas envolviam os altos custos para a 

formalização do casamento junto à Igreja, assim como os entraves burocráticos e a lentidão da 

máquina pública colonial. Figueiredo (1997, p. 173) trata da situação na Capitania de Minas Gerais, 

mas que poderia ser rebatida para a região das minas goianas, conforme vemos abaixo  

A grande maioria da população não podia arcar com as elevadas despesas cobradas 
pela Igreja para a realização dos casamentos. Para o trâmite dos processos eram 
exigidas numerosas certidões, a fim de afastar os impedimentos ao matrimônio 
estipulados pelo direito canônico e a possibilidade de bigamias. Com uma população 
extremamente móvel como era a mineira, os custos com tal burocracia aumentavam 
muito, pois os documentos deveriam, a princípio, acompanhar a vida dos noivos por 
todas as paróquias por onde haviam passado. Acrescidos a esses custos, exigia-se o 
pagamento do pároco para a celebração da cerimônia. Assim, a burocracia 
necessária ao casamento acabava por torna-lo extremamente caro. 
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O concubinato era generalizado e a filiação natural acarretada por essas uniões era considerada 

natural, embora causasse estranhamento entre os viajantes que por ali circulavam (PARENTE, 2005, p. 

87). Sobre isso relata Pohl (1976, p. 142) em sua primeira passagem por Vila Boa159 em 1818: “Embora 

os brancos procriem indiscriminadamente com mulatas e negras e não se recusem a reconhecer 

publicamente esses filhos, não querem que os filhos se casem com essas raças”. 

Essa mentalidade permeava os vários níveis sociais e de instrução. Não por acaso o Governador da 

Capitania de Goiás em 1819, Fernando Delgado Freire de Castilho, preferiu tirar a própria vida a se ver 

casado com a filha de um carpinteiro, conforme nos relatou Saint-Hilaire (1975, p. 56): 

Ele [o governador] deixou o governo em agosto de 1820 para retornar a Portugal, e 
partiu de Vila Boa acompanhado dos filhos e da amante. Chegando ao Rio de Janeiro 
a mulher declarou que estava pronta a acompanha-lo à Europa, mas na qualidade 
de sua legítima esposa. Fernando Delgado, cujos sofrimentos – segundo dizem – lhe 
tiraram a lucidez de raciocínio, não pôde suportar o dilema em que se encontrava, 
de se casar com a filha de um carpinteiro ou deixa-la no Brasil. E assim, pôs fim à 
própria existência. 

O número de brancos casados era ínfimo se comparado ao conjunto total da população. De acordo 

com Pohl (1976, p. 142), “os sagrados laços do matrimônio aqui [Goiás] são muito frouxos e pouco 

apreciados. Quando se realiza um casamento, habitualmente é o ouro o catalisador da união”. E foi a 

queda da produção de ouro, sob a ótica de Vidal (2015, p. 97), um dos grandes responsáveis pelo 

aumento da população de libertos e de mulatos em Vila Boa no início do século XIX, em detrimento da 

população branca: 

Assim, os anos passam e o número de libertos e de mulatos não cessa de crescer. E 
quando as minas de ouro esgotam-se, os aventureiros e também os proprietários de 
escravos começam a deixar a região, abandonando, no mais das vezes, concubinas e 
filhos. Isso explica porque, em 1804 a população branca reduz-se a apenas 13%, 
enquanto a de livres de cor atinge quase um terço dos habitantes da vila. 

O concubinato era pauta nos relatórios dos visitadores eclesiásticos vindos do Rio de Janeiro em visitas 

pastorais nas minas da Capitania de Goiás desde 1734 (SILVA, 2008, p. 73). De acordo com Silva (2008, 

p. 73), os pecadores não poderiam nem mesmo se confessar, uma vez que os fiéis deveriam se manter 

na moral cristã. Contudo, naquele sertão indômito, até os ministros da fé tinham filhos, não 

necessariamente com uma única mulher. Os viajantes se espantavam com esse costume e relatavam 

algumas situações, como Gardner, que registrou o caso de um pároco em Natividade no ano de 1839. 

De acordo com o médico escocês (GARDNER, 1975, p. 158), um dos três padres que moravam em 

Natividade morreu deixando filhos: 

                                                 
159 Nesse ano Vila Boa passou a ser reconhecida como cidade de Goiás. 
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O que morreu era um velho de sessenta e quatro anos de idade, natural de Santos, 
na Província de S. Paulo e primo do célebre José Bonifácio de Andrada e Silva. 
Embora bem educado e de gênio humano benévolo, deixou após si uma família de 
meia dúzia de filhos de suas próprias escravas, os quais, com as mães, deixados em 
cativeiro, foram vendidos depois, com outros bens, para pagamento das dívidas do 
morto. 

Em uma época em que poucos tinham acesso ao casamento, a sociedade encontrou outras formas de 

organização familiar, que foram sendo legitimadas tanto pela Igreja quanto pelo Estado. De acordo 

com Parente (2005, p. 85),  

São também as práticas cotidianas, vivenciadas principalmente pelos menos 
abastados, que fizeram o concubinato e a ilegitimidade dos filhos se tornarem 
assumidos pelas instituições responsáveis por manter as formas legítimas de viver. 
A Igreja, por meio do batismo, ´legitima´ os filhos ilegítimos, ao torná-los cristãos 
perante a sociedade, assim como o Estado, pelos testamentos e inventários, 
regulariza os bens materiais dessa prole ilegítima. 

Nesse cenário de relacionamentos mais afrouxados, casos de sífilis eram muito corriqueiros na 

Capitania de Goiás. Pohl (1976, p. 124), ao tratar de várias enfermidades em 1818160, aponta que “a 

sífilis é espalhada de maneira impressionante” não apenas na capital, mas em toda a Capitania. 

Gardner (1975, p. 158) também se deparou com pessoas com sífilis e papeira (bócio) – outra epidemia 

na Capitania, devido à carência de sal marinho na alimentação. A sífilis chegou até as aldeias no 

extremo norte da capitania às margens do Rio Tocantins, identificada por Pohl (1976, p. 251, 258) na 

Aldeia do Cocal Grande dos índios Porecamecrã e na etnia Craô, na região de São Pedro de Alcântara. 

A navegação do Rio Tocantins levou consigo essa mazela da “civilização” às tribos ribeirinhas. 

Parente (2005, p. 85, 86), embasada nos registros de Batismos das Paróquias de Natividade e Porto 

Real, fez um quadro comparativo com dados de outras regiões da colônia. Observando a tabela a 

seguir, é possível verificar que o concubinato não era realidade apenas da Capitania de Goiás. 

Entretanto, verificando o quadro comparativo, constatamos ser mais recorrente nas regiões 

mineradoras, cuja permanência num primeiro momento não era o foco, assim como o 

estabelecimento de raízes. A tabela sinaliza a porcentagem de relações ilegítimas em paróquias 

brasileiras nos séculos XVIII e XIX. 

 

 

 

                                                 
160 De acordo com o austríaco (POHL, 1976, p. 125), em Vila Boa existia um “cirurgião-mor contratado, mas ele 
não concluiu sequer os primeiros estudos de cirurgia”. Pela data, provavelmente estava falando de Batholomeu 
Lourenço da Silva. O Cirurgião-mor possuía duas casas em Vila Boa, ambas na Rua das Flores. 
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Tabela 5. Relações ilegítimas identificadas nos documentos das Paróquias  
(séculos XVIII e XIX) 
Fonte: Parente (2005, p. 85) 

Localidade % 
Vila Rica, MG (1804) 46,3 
Paróquia do Senhor Bom Jesus de Cuiabá (1853 – 1890) 43,5 
Antigo Norte Goiano (Porto Nacional e Natividade) 41,5 
São Cristóvão, RJ (1858 – 1867) 33,9 
São Paulo, SP (1741 – 1845) 23,2 
Santo Amaro, SP (segunda metade do século XVIII) 5,50 

No contexto desses variados tipos de união, a figura do homem no centro da unidade doméstica como 

em um modelo patriarcal não era regra naquela região da colônia. Ou seja, o modelo proposto por 

Gilberto Freyre da tradicional família brasileira, composta pelo núcleo doméstico constituído pelo pai, 

mãe e filhos, parentes, agregados, criadagem e escravos, é colocada em xeque nos sertões do poente. 

Nas sociedades tradicionais, ao se casarem, as mulheres perdiam a autonomia sobre seus bens, 

conforme explica Parente (2005, p. 71), 

No Brasil, durante o século XIX, predominou o casamento realizado sob regime de 
comunhão de bens, também conhecido como de ´carta a metade´. Nesse tipo de 
união, os cônjuges tinham direitos iguais tanto sobre os bens que possuíssem à 
época do casamento quanto sobre aqueles que viessem a adquirir no futuro. Porém, 
a administração do patrimônio cabia exclusivamente ao marido. A mulher 
permanecia, assim, numa situação de total e completa dependência, pois os seus 
bens, na forma de dotes (comuns entre as moças de famílias mais abastadas no 
começo do século) ou de heranças (legítimas, maternas ou paternas), eram, nesse 
regime, confiados ao ´cabeça do casal´. 

Diante da realidade de uma sociedade móvel, em que as pessoas seguiam ao sabor de novas 

descobertas auríferas e não se preocupavam em formalizar o matrimônio, verificamos que as mulheres 

foram importantes peças na trama do mercado imobiliário na Capitania de Goiás. Como não se 

casavam formalmente, mantinham os imóveis urbanos e os patrimônios rurais sob seu domínio. As 

mulheres representavam um contingente significativo de proprietárias de imóveis na Capitania de 

Goiás no início do século XIX e foram cadastradas na documentação primária das mais variadas formas, 

como no caso das Décimas Urbanas: donas161, viúvas, crioulas, miseráveis, órfãs, mendigas – ou apenas 

identificadas com seu nome, sem adjetivos que as qualificassem.  

Mesmo diante desse quadro, as mulheres permaneciam invisíveis quando o assunto eram cargos 

políticos, no entanto estavam sempre presentes nas listagens de cobrança de tributos das mais 

diversas ordens. Ao relatar o cotidiano das mulheres do norte da Capitania de Goiás na crise econômica 

                                                 
161 Mulheres brancas de origem nobre, normalmente filhas, casadas ou viúvas de homens com cargo de 
destaque. 



1 . O s  “ S e r t õ e s  d e  m a r  a  m a r ” :  a  p a i s a g e m  n o  j o g o  d e  t r o c a s  | 153 

 

do início do século XIX, Temis Parente (2005, p. 34) revela como as novas práticas sociais iam sendo 

incorporadas: 

A mulher assume um papel fundamental nessas alterações, como suporte à 
sobrevivência doméstica: em casa, produz-se de tudo: do alimento ao remédio, do 
vestuário ao sabão. Participava ainda das atividades agrícolas, que requerem o 
trabalho da família inteira em quase todas as fases do processo produtivo: do plantio 
à colheita e, muitas vezes, na venda do próprio excedente produzido.  

Vemos que o mulherio era ativo. A partir daí nos questionamos até que ponto seria válido dizer que 

elas viviam em reclusão naquela época, como afirma o senso comum. Diante disso, compartilhamos 

dos mesmos questionamentos de Hahner (1978, p. 12) a respeito da mulher do período colonial, ao 

mesmo tempo em que surgem novas indagações: 

Teriam sido todas as mulheres confinadas à esfera privada do lar e excluídas da 
esfera pública destinada aos homens? Enquanto vários viajantes estrangeiros na 
época colonial e nos primeiros tempos do Reinado e do Império descreveram a 
reclusão da mulher brasileira, alguns houve que puderam observar os casos 
particulares de mulheres dirigindo plantações ou em atividades bem longe de seus 
lares, vivendo de uma forma mais livre e às vezes mesmo cheia de aventuras, em 
comparação com muitas mulheres de épocas posteriores. Teriam tais mulheres 
adquirido seus bens ou suas posições apenas através da forma socialmente aceitável 
de heranças deixadas por seus homens? Se as mulheres do período colonial 
ocuparam uma posição legal extraordinária como transmissoras de bens, o que 
parece ter sido o caso, teria isso influenciado os maridos na escolha de quem haveria 
de administrar suas propriedades? 
 

Como explicar casos como o de Dona Luiza Ferreira, moradora de Vila Boa e proprietária de um dos 

mais valorizados imóveis da Capitania, cujo rendimento anual era de 67$600 réis162? Em Natividade, 

Anna Januaria, mesmo sem sobrenome, alugava sua casa a João Joze da Piedade, tendo como 

rendimento anual 48$000 réis. Romana Diamante, por sua vez, classificada como “pobre”, era 

proprietária de uma casa no Vira Copos, logradouro localizado no caminho das minas de Pilar. Situação 

semelhante é a de Urçula Criola, proprietária e moradora de uma casa situada na Rua de tras da igreja 

no arraial de Traíras em 1818. Seus domínios extrapolam as fronteiras do urbano, uma vez que as 

mulheres também eram proprietárias de imóveis na zona rural. De acordo com a RELAÇÃO dos 

Habitantes aSituados no termo da Freguesia d´Nossa Senhora do Rozario, Minas d´Meia Ponte, 

Comarca de Villa boa d´Goyas163, das 242 propriedades rurais, 42 eram de mulheres164, sendo que 12 

desses bens foram recebidos por herança, quatro adquiridos por dadiva, um por empréstimo, 24 foram 

comprados e uma propriedade havia sido apossada.  

                                                 
162 Naquele ano de 1818, o imóvel mais valorizado era de propriedade do Senado e sediava o Azougue, cujo 
rendimento anual era de 86$400 reis. 
163 Fonte: Arquivo Histórico do Estado de Goiás - Documentação Avulsa I – Caixa 9 - Pacote 2. 
164 Dessas 42 mulheres, cinco também eram proprietárias de imóveis urbanos em Meia Ponte no ano de 1819, 
com imóveis nas ruas das Bestas, Nova, da Prata e Rozario. 
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Estamos falando de mulheres que, no século XIX, cuidavam de seus bens de raiz situados nos núcleos 

urbanos e na zona rural. Estamos falando da Ifigênia Mendes, posseira do Sitio das Antas e que o 

mantinha cultivado com o trabalho de  três escravos; do Sitio do Sapezal herdado pela Dona Roza 

Maria de Souza, em parte cultivado com o trabalho de nove escravos; do Sitio do Borití, emprestado à 

Elena Maria, provavelmente agregada que, sem o trabalho escravo, mantinha a terra quase toda 

cultivada; do Sitio do Tapanhuauanga de propriedade de Clara Maria de Souza, Custodia Maria de Jesus 

e Ursula Maria Trindade, recebido por dádiva e mantido cultivado sem o trabalho de escravos; do Sitio 

da Capetinga, comprado pela viúva Roza Maria do Espirito Santo, que cultivava sua terra sem a força 

de trabalho escravo; ou o Sitio do Castello comprado por Dona Maria Coelho, em parte cultivado com 

o trabalho de 11 escravos. Esses são apenas alguns casos, limitados à zona rural da Freguesia de Nossa 

Senhora do Rosário de Meia Ponte em 1818.  

Casos como esses se repetiram pela Capitania de Goiás e nas regiões limítrofes a leste, como o da 

proprietária da Fazenda Yhá165 dos sertões fronteiriços com Minas Gerais, conforme descreveram Spix 

e Martius (1981, p. 106), numa visão calcada no romantismo, próprio de sua época: 

As moitas abrigam numerosos veados e antas, e estas últimas são tão pouco tímidas 
que, ao romper do dia, as vimos pastando muito perto do nosso pouso. Quando as 
perseguimos, a cavalo, pelos cerrados, fomos surpreendidos por um estranho 
espetáculo: uma mulher de formas atléticas, armada de sabre e espingarda, vinha 
ao nosso encontro, também caçando, ao que parecia. Essa amazona morena era a 
proprietária da Fazenda Iá, sita ali na vizinhança, e para a qual justamente nos 
dirigíamos, guiados pelo seu afilhado, que nos acompanhava desde Salgado; ela 
havia, desta vez, como frequentemente, empunhado armas, para arranjar carne 
fresca para o marido velho e doente. A cerca da fazenda, guarnecida de numerosas 
caveiras de onças e guarás, parecia confirmar a fama das suas gloriosas caçadas. 

 
Essas mulheres também enfrentavam as estradas, atuando como “tropeiras” ou simplesmente 

circulando por interesses próprios. Constatamos essa movimentação ao averiguar alguns livros fiscais 

de Registros e Contagens. Caso de Maria da Cruz que passou pela Contagem de Natividade em 1788166 

com o carregamento de carne seca. Foi registrada em 1791 a passagem pela Contagem de Meia 

Ponte167 de duas mulheres vindas da Contagem de São João: Andreza Maria que apresentava uma guia 

de três cabeças de gado, e meses depois de Anna Maria carregando 23 arrobas de carne seca. Inez 

Gomes, que passou pela Contagem de Pilar em 1791168, apresentou duas guias emitidas na Contagem 

                                                 
165 De acordo com a nota de rodapé da publicação da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Yhá 
deveria ser oriundo do vocabulário túpico vuá ou ivá, que quer dizer “fruto”. Conferir nota de rodapé de Spix e 
Martius (1981, p. 106). 
166 Fonte: MUBAN – Caixa 74, Pasta 01.01.005 – Natividade I. “Entradas”. 
167 Fonte: MUBAN – Caixa 72, Pasta 01.01.006 – Meia Ponte I. “Entradas”. 
168 Fonte: MUBAN – Caixa 76, Pasta 01.01.006 – Pilar I. “Entradas”. 
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da Estrema – em uma delas constava a entrada de 24 cabeças de gado e na outra a entrada de outras 

19 reses, sendo estas “por conta do Alferes Antonio Francisco da Costa”, revelando ser uma “tropeira”. 

Alguns meses depois passou pela mesma contagem D. Theodora, apresentando uma guia da Contagem 

de Amaro Leite constando nove arrobas de carne seca, quatro arrobas de peixe e duas cargas de 

queijos. Pela quantidade da mercadoria podemos arriscar que D. Theodora comercializava esses 

produtos. Eventuais encontros com quilombolas, nativos ou outros tropeiros não afugentavam 

mulheres como essas que, por necessidade ou prazer, seguiam seu caminho pelas picadas e estradas 

da capitania. 

Os perfis dessas mulheres eram os mais variados. Não raro encontramos mulheres sem sobrenome ou 

negras forras como proprietárias de imóveis. Pohl (1975, p. 142) retrata essa diversidade em um ato 

corriqueiro dos arraiais, as missas. Em Vila Boa, o austríaco percebeu que alguns brancos, nesse 

momento de crise no início do século XIX, mal tinham traje apropriado para comparecer à missa de 

domingo: 

Expressamente para estes [brancos] é rezada uma missa às 5 horas da manhã, que 
tem o nome de ‘missa da madrugada’. Nela aparecem principalmente as mulheres 
brancas empobrecidas, envoltas num manto de qualidade inferior, para não se 
exporem aos olhares desdenhosos das negras que comparecem mais tarde e entram 
altivamente ataviadas de correntes de ouro e rendas. 

A diversidade dos tipos humanos seguia por toda a Capitania. Se por um lado as mulheres do arraial 

de Santa Luzia despertaram a atenção de Saint-Hilaire pela forma pudica com que se comportavam, as 

da capital, de olhos “negros e brilhantes”, revelaram uma postura bem distinta sob a ótica do botânico 

(SAINT-HILAIRE, 1975, p. 54).  

Durante o dia só se vêem homens nas ruas da cidade de Goiás. Tão logo chega a 
noite, porém, mulheres de todas as raças saem de suas casas e se espalham por toda 
parte. Geralmente fazem o seu passeio em grupos, raramente acompanhadas de 
homens. Envolvem o corpo em amplas capas de lã, cobrindo a cabeça com um lenço 
ou um chapéu de feltro. Também nessas horas elas caminham umas atrás das outras, 
e antes se arrastam do que andam, sem moverem a cabeça nem os braços, 
parecendo sombras deslizando no silencio da noite. Algumas vão cuidar de seus 
negócios particulares, outras fazer visitas, mas a maioria sai à procura de aventuras 
amorosas. 

Pautando a análise de acordo com o pensamento de Hahner (1981, p. 16), de que as mulheres devem 

ser estudadas em seus “próprios terrenos, à luz das atividades que executam e das posições que 

ocupam em suas próprias sociedades”, não isoladas de seu contexto histórico e da sua condição de 

mulher, em seu estudo sobre as mulheres da Capitania de Minas Gerais do Setecentos, Luciano 

Figueiredo (1997, p. 142, 143) mapeou a atuação feminina em práticas ligadas à criadagem, 

panificação, tecelagem, costura, fiação, confecção de doces, rendeiras, lavadeiras, cozinheiras e 
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parteiras. De acordo com Figueiredo (1997, p. 179, 180), “(...) entre as camadas empobrecidas a divisão 

dos papéis obedeceu muito mais às necessidades econômicas que qualquer preconceito sexual na 

distribuição de tarefas. A transferência da chefia dos domicílios para a mulher nos núcleos familiares 

simples tornou a atuação feminina tão mais importante quanto mais íntima era a associação entre vida 

doméstica e trabalho produtivo.” 

No contexto da mineração, Pohl (1976, p. 149) relatou a existência da “Pedreira das Mulheres” no 

Descoberto de Anicuns. De acordo com o austríaco, anos antes de sua visita em 1819, a pedreira era 

explorada por mulheres que descobriram ouro na mina. Como a produção da mina era muito pequena 

e trabalhosa, a pedreira foi abandonada. Desse pequeno testemunho, podemos concluir que de certa 

forma as mulheres chegaram a atuar na mineração na Capitania de Goiás. 

Na primeira metade do Setecentos foram encontradas mulheres solicitando sesmarias,169 embora em 

proporção muito inferior à dos homens, e outras, em maior número já no período seguinte, 

identificadas na listagem da arrecadação do Dízimo sobre a produção de suas terras, sobretudo na 

passagem do século XVIII – XIX, marcado pela crise da mineração. A produção envolvia não só artigos 

referentes a plantações, como também a fabricação de queijos, aguardente, pão, criação de aves e 

gado. 

A atividade comercial também era o forte das mulheres daquela época, envolvendo atividades 

ambulantes como as “negras de tabuleiro”. Ao redor dos tabuleiros se congregavam movimentações 

semelhantes às das vendas. Segundo Figueiredo (1997, p. 151, 152), muito do ouro furtado pelos 

escravos passava pelos tabuleiros das negras do comércio ambulante, uma vez que o pagamento dos 

produtos era feito utilizando-se o ouro em pó. Diante desse panorama, era comum a proibição desse 

tipo de comercialização de mercadorias nas lavras, uma vez que o ouro ia direto para as negras de 

tabuleiro, reduzindo assim a arrecadação do quinto. 

No caso específico do norte da Capitania de Goiás do Oitocentos, Parente (2005, p. 39, 40), ao levantar 

a documentação tributária da capitania/província, identificou que:  

Das modalidades de comércio existentes, em que predominava a população 
feminina como proprietária, foram as ´quitandas´ e as ´tabernas´ que constituíram o 
principal meio e abastecimento da população local, no que se refere às suas 
necessidades mais prementes, principalmente dos gêneros locais considerados 
´molhados´ (bebida e comestíveis em geral). Já as ´vendas´ se responsabilizavam por 
comercializar gêneros de todas as espécies, como os ´secos´ (tecidos, artigos de 
armarinho, instrumentos de trabalho, utilidades domésticas). 

                                                 
169 Normalmente os pedidos vinham de viúvas. Fonte: Arquivo Histórico do Estado de Goiás – Caixa de Avulsos II 
– Sesmarias.  
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As vendas e tabernas eram locais de sociabilidade em função dos produtos que comercializavam, o 

que gerava a aglomeração de grupos sociais variados, alguns deles interessados não somente em 

comprar, mas também em confabular, chegando a ser vistas como perigosas pelas câmaras locais, que 

passaram a regular essa atividade – fixando hora de funcionamento e sua localização. Outras 

atividades corriqueiras em algumas dessas vendas era o contrabando de ouro, o abastecimento de 

quilombos e pontos de prostituição. De acordo com Figueiredo (1997, p. 151), algumas vendeiras 

acreditavam que “(...) com a prostituição em seu interior ampliavam-se os negócios mercantis”.  

A prostituição, por sua vez, era vista como estratégia de sobrevivência em certos casos. Mary Karasch 

(2001, p. 93) aponta essa prática na Capitania de Goiás como sendo das “mulheres de cor escravizadas 

e livres”. A brasilianista (KARASCH, 2001, P. 93) afirma que o censo não revela quais seriam os bairros 

mais propícios para essa atividade, entretanto apresenta que “(...) as listas de famílias de 1783 que 

registam um número elevado de mulheres negras e pardas solteiras vivendo sozinhas ou como 

agregadas de outras mulheres (...)” poderiam indicar focos de prostituição nos núcleos urbanos.  

Ao relatar a situação na Capitania de Minas Gerais, de acordo com Figueiredo (1997, p. 163, 164), para 

o sustento da família, pais e maridos dispunham suas filhas e esposas para a prática. Em alguns casos, 

viúvas adotavam o caminho do meretrício, levando consigo suas filhas. “As prerrogativas da moral 

oficial pareciam ceder espaço às exigências do cotidiano. Muitos se mantiveram graças à cafetinagem 

de parentes. Esses tipos pareciam se espalhar por toda Minas Gerais.” A prática também era comum 

com as escravas – seus senhores e senhoras as colocavam à disposição dos clientes. Muitas vezes o 

tabuleiro não passava de uma reles fachada. Nesse cenário, o número de “enjeitados” só crescia, 

ameaçando a “ordem social”. Figueiredo (1997, p. 157) afirma que no caso da Capitania de Minas 

Gerais, as “casas alcouce” estavam localizadas nas vilas tanto nas periferias quanto lado a lado a 

residências familiares. Muitas vendas e tavernas, conforme tratamos acima, desempenhavam também 

a função de casas de encontro.  

Ao lançar luz nas mulheres, nos trabalhadores livres, nos agregados e em tantos outros tipos humanos 

da Capitania de Goiás, percebemos que a paisagem social urbana e rural daqueles sertões no período 

colonial era um tanto quanto eclética e nos fornece diversas possibilidades de interpretação da 

“sociotopografia”, desde em uma escala mais alargada à escala do intraurbano, conforme nos 

aprofundaremos na segunda parte da presente tese.  

 

 



158 | S e r t õ e s  d e  m a r  a  m a r :  G o y a z e s  e m  s u a s  f i l i g r a n a s   

 

1.9. Estagnação ou decadência? 
 
Com a queda da produção aurífera, o cenário se alterou com a retração do mercado consumidor e com 

o surgimento de novas demandas, mais ligadas à sobrevivência. Numa sociedade em que acumulação 

de capital não foi frequente (e quando ocorreu, ficou concentrado na mão de poucos), a transição da 

economia mineradora para a agropecuária, ao contrário do que pinta a historiografia tradicional, não 

foi tão crítica, embora as transformações tenham se dado ao longo de um processo lento e gradual. 

Esse novo cenário foi marcado por alterações nas relações de produção, desencadeando uma nova 

lógica de lavouras de subsistência e diminuição do trabalho escravo. Para se ter uma ideia, em 1804 a 

capitania importou apenas 49 escravos170. Essa fase perdurou até meados do século XIX, quando a 

exportação do gado se fez mais presente na província como um todo. 

Com o declínio da mineração, os produtos - em sua maioria importados das praças da Bahia e Rio de 

Janeiro - continuaram sendo vendidos a peso de ouro. Conforme observou Funes (1986, p. 29), já 

acostumados com determinados produtos, os consumidores passaram a comprar fiado, o que 

encarecia as mercadorias ainda mais. O consumidor se endividava e o comerciante, por sua vez, 

também ficava sem crédito na praça, pois as dívidas dos seus fregueses nem sempre eram quitadas. 

Já dizia Saint-Hilaire (2004, p. 188) em 1819 que “nessa região, como em Minas, não é costume pagar 

dívidas”. 

Tomemos o valor do chapéu, artigo muito consumido em Vila Boa e Meia Ponte em 1804. Segundo 

Salles (1992, p. 12), um Chapéu de Braga, que em Santos ou no Rio de Janeiro custava $960 réis, em 

Vila Boa chegava a custar 2$400 réis, ou seja, duas vezes e meia mais caro. Essa proporção se mantinha 

em relação a outros produtos manufaturados e importados, como os panos de algodão e linho, artigos 

de grande aceitação tanto no norte quanto no sul da capitania. O sal também figurava como um dos 

produtos mais importados. Chegava à Capitania de Goiás por São Romão na Capitania de Minas Gerais, 

Carinhanha no Rio São Francisco e com o advento da navegação, do Pará. De acordo com Spix e Martius 

(1981, p. 114), o sal era extraído nas margens do Rio São Francisco e importado em “sacos de couro, 

surrões, cada um dos quais, pesando trinta ou quarenta libras”. Conforme consta no Registro de Lagoa 

Feia, em 1804 foram importados aproximadamente 5.100 torrões de sal oriundos de São Romão 

(FUNES, 1986, p. 30). 

                                                 
170 Conferir LIVRO de registro da correspondência oficial de d. Francisco de Assis Mascarenhas, capitão geral da 
capitania de Goiás, com a Corte, relativo ao governo da dita capitania. Fonte: Biblioteca Nacional – Manuscritos 
– Cod. 09. 04. 003. Doc. 163. 
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O alto preço das mercadorias em parte se justificava por serem produtos manufaturados, muito das 

vezes importados, transportados a longas distâncias por estradas precárias. Isso sem contar com a 

carga tributária que incidia sobre esses produtos. De acordo com Funes (1986, p. 81), “houve 

momentos em que circularam na província moedas de cobre, prata, ouro em pó e notas, o que 

dificultou sobremaneira as transações comerciais”. Segundo Cunha Mattos (1979, p. 41), em Pilar as 

transações também eram realizadas com novelos de algodão fiado. 

A ausência de erário em circulação e sua falta de aplicação se refletia nos inventários. Ao se debruçar 

nos documentos de moradores de Vila Boa/Goiás, Meia Ponte, Santa Luzia, Formosa e Catalão no 

período de 1779 a 1864, Funes (1986, p. 85) verificou que 76% deles alcançaram níveis considerados 

baixos, com valores inferiores a 2:000$000 réis171. Apenas 4,8% dos inventários desse apanhado 

apresentaram um valor superior a 10:000$000 réis. Destaque para dois meiapontenses, o Comendador 

Joaquim Alves de Oliveira, que chegou a 105:085$735 réis em 1855 e seu genro, o Comendador 

Joaquim Alves Teixeira, que somou 84:407$923 réis em 1864172.  

Para ilustrar esse quadro, transcrevemos aqui as impressões de Saint-Hilaire (1975, p. 27) ao visitar 

uma família na área rural do arraial Santa Luzia no primeiro quartel do Oitocentos: 

Eles se vestem com tecidos grosseiros de algodão ou lã, fabricados em casa. (...) Eles 
não reconhecem nenhuma das comodidades da vida que, para nós, tornaram uma 
necessidade, e suas casas, mesmo as mais cuidadas, têm geralmente como 
mobiliário apenas alguns bancos de madeira e tamboretes forrados de couro. (...) 
Não há nenhum homem que não deseje ter um traje apropriado para os dias de 
festas, nenhuma mulher que não deseje ter um vestido de boa qualidade, um colar, 
um par de brincos, um lenço de musselina, uma capa de lã, um chapéu de feltro. E a 
compra desses artigos, cujo preço ali é exorbitante, basta para carrear para fora da 
região o pouco de ouro e de dinheiro que ainda circulam nela. Já não se encontram 
em Santa Luzia mais do que umas poucas e mal providas lojas. Tudo é comprado a 
crédito. (...) Alguns agricultores chegaram a um tal estado de penúria que passam 
meses comendo alimentos sem sal, por não poderem comprá-lo. E quando o vigário 
percorre as fazendas, para a confissão pascal, acontece muitas vezes que todas as 
mulheres de uma mesma família se apresentem diante dele, uma de cada vez, 
usando o mesmo vestido. 

Num caso análogo ao ocorrido na vizinha capitania de Minas Gerais, percebemos quadros variados de 

estabilidade ou de decadência (e em alguns casos, até de prosperidade) econômica das antigas zonas 

mineradoras, a depender “dos trunfos de que dispunham para adaptar-se ao novo contexto” marcado 

pelo declínio da atividade mineradora e ascensão de novas atividades, atrelado à agropecuária e ao 

                                                 
171 Desses, em 39,3% dos inventários os montantes chegavam a apenas 500$000 réis, ou seja, essas pessoas eram 
consideradas muito pobres. 
172 Os valores foram tidos por Funes (1986, p. 85) como inflacionados, uma vez que após 1850 o preço dos 
escravos aumentou consideravelmente, o que pode ter favorecido os altos valores dos inventários dos dois 
figurões meiapontenses. 
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comércio (FONSECA, 2012, p. 85). Fonseca analisa a situação com muita lucidez, e deixa claro que nem 

todas as regiões atingiram o mesmo grau de estagnação, decadência ou prosperidade, uma vez que as 

dinâmicas econômicas ocorreram de modo distinto pelo território. Da mesma forma ocorreu com a 

Capitania de Goiás.  

Conforme tratamos ao longo do texto, o território é bastante heterogêneo e as ocupações se deram 

de formas distintas. Assim como seria um erro afirmar que a decadência estaria apenas no discurso 

dos governadores ou dos viajantes, por outro lado seria equivocado também afirmar que a decadência 

assolou de forma homogênea todo o território. Se nos ativermos ao Mapa de Rendimentos da Real 

Fazenda da Capitania de Goyaz calculado desde o anno de 1762 athe 1803, pelo qual se mostra nos 

primeiros annos a sobre, q´houve de Rendimento, e nos seguintes o excesso de despeza173, verificamos 

que desde 1776 a Capitania de Goiás operava no vermelho uma vez que o valor das despesas superou 

as receitas – e assim continuou por uns bons anos. Dessa forma, as queixas dos governadores não eram 

gratuitas, a queda da produtividade do ouro e consequente arrecadação do quinto se fez sentir na 

balança da Real Fazenda.  

Por outro lado, ao analisar os Mapas da Importação dos Productos e Manufacturas do Reino, dos 

Portos do Brazil, e dos Paizes Estrangeiros174, onde foram listadas todas as cabeças de julgado e os 

produtos importados, verificamos que em algumas – poucas – localidades o poder de compra ainda 

existia, tanto que seguiam importando produtos supérfluos como tecido de seda até artigos essenciais 

como o sal. 

Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O fato é que, embasados em documentação primária, não 

chegamos a encontrar um quadro de prosperidade na passagem do século XVIII para o XIX, mas 

encontramos matizes de ocorrências referentes à estagnação ou à decadência. Seguiremos com essa 

reflexão na segunda parte desta tese, com a análise das Décimas Urbanas na escala do intraurbano. O 

cotejamento desses dados nos revelou índices de decadência bastante palpáveis, uma vez que registra 

o número de imóveis que se encontravam desocupados ou arruinados, assim como o valor do imposto 

cobrado, dando materialidade ao quadro econômico da sociedade em pauta. Antes de partirmos para 

a Parte II, vamos continuar na escala macroterritorial, onde serão tratadas as políticas metropolitanas 

para as Minas de Goyaz e do Tocantins e a conformação de uma rede urbana toda particular. 

                                                 
173 Conferir LIVRO de registro da correspondência oficial... Fonte: Biblioteca Nacional – Manuscritos –  Cod. 09. 
04. 002. Docs. 46. 
174 Os mapas são parte integrante do documento Reflexoens Economicas sobre as Tabellas Statisticas da 
Capitania de Goiaz, pertencentes ao anno de 1804, e feitas no de 1806 in LIVRO de registro da correspondência 
oficial de d. Francisco de Assis Mascarenhas, capitão geral da capitania de Goiás, com a Corte, relativo ao governo 
da dita capitania. Fonte: Biblioteca Nacional. Cod. 09. 04. 002. Docs. 166. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2. URBANIZAÇÃO E POLÍTICA 

ADMINISTRATIVA: O PAPEL DOS JULGADOS NA 

REDE URBANA COLONIAL 

 

a entrada do século XIX a capitania já possuía uma considerável rede urbana, articulada por 

caminhos intra e extra-capitania, tornando possível sua comunicação com diversas regiões 

da colônia. Desse conjunto, destacamos a rede de julgados que correspondia a um sistema 

de arraiais – além de Vila Boa – que gozavam de autonomia judicial parcial. Outras redes importantes 

compunham a malha urbana da Capitania de Goiás na passagem do século, como a rede eclesiástica 

composta por freguesias. Seguindo com as redes que visavam o controle, quer seja do erário real, seja 

do fluxo de mercadorias e de pessoas, temos a rede fiscal formada por registros, contagens e passagens 

dos rios e a rede de aldeamentos composta por aldeias indígenas implementadas pela Coroa. A rede 

de presídios foi instituída já no século XIX para fins de segurança e era constituída por praças fortes em 

pontos estratégicos às margens dos rios Araguaia e Tocantins. Esse cenário rico e diversificado 

N 
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confirma a afirmação de Bueno (2016) a respeito de outros núcleos de povoamento1 que compunham 

os territórios, cumprindo diferentes papéis e que ficaram eclipsados em meio à malha constituída por 

vilas e cidades. 

Ao analisar a cartografia da capitania dos séculos XVIII e XIX, travamos contato principalmente com a 

rede urbana, que incorporava os núcleos obedecendo a uma hierarquia, correspondentes à vila, aos 

arraiais, algumas povoações2 e aldeamentos agenciados pelos caminhos e pela malha fluvial. Em 

alguns mapas, os rios são representados como navegáveis ou propícios à mineração do ouro. A 

depender da escala do mapa, o grau de detalhamento aumenta e pode sinalizar outros elementos 

como engenhos e sítios, além de novos caminhos interligando todos esses pontos (em alguns 

constando as distâncias em léguas), revelando que a malha viária era mais complexa do que se imagina. 

Não há uma regra clara em relação à representação desses elementos nos mapas, o que torna a análise 

da cartografia de época uma experiência das mais empolgantes.  

Essa trama formada por redes sobrepostas compõe a política de urbanização adotada pela Coroa ao 

longo do século XVIII, da qual faremos uma breve explanação. Um aspecto nos chamou a atenção nesse 

rendilhado de redes e pontos: a existência de uma única vila, Vila Boa. Em seu termo encontramos 

alguns arraiais, aldeamentos e contagens, além de três freguesias e suas respectivas capelas, 

reforçando a importância de Vila Boa na estrutura colonial nos sertões do oeste. Outros arraiais 

também gozavam de uma dinâmica urbana movimentada, acumulando pontos das diversas redes, 

comportando em seu território o status de freguesia e cabeça de julgado. Ainda assim, esses núcleos 

urbanos não foram elevados ao status de vila durante o período colonial.  

Por muitos anos nos perguntamos o motivo pelo qual a política metropolitana não elevava prósperos 

arraiais a vilas, mesmo que alguns deles apresentassem um número considerável de habitantes e uma 

economia ativa. Por outro lado, os Julgados estão sempre presentes na documentação, em raros casos 

conseguimos informações específicas sobre os arraiais de forma isolada uma vez que os dados 

normalmente estão agrupados por julgados (correspondendo a cabeça de julgado e os arraiais dele 

dependentes). É muito claro o modo como a instituição Julgado foi absorvida pela administração da 

                                                 
1 Beatriz Bueno (2016, p. 826) cita alguns deles como os lugares, arraiais, capelas, freguesias, julgados, bairros 
rurais, aldeamentos, pousos, registros, passagens, barreiras e fortalezas. Fazendas, currais e sítios também foram 
incorporados à análise, uma vez que estavam “imantados a circuitos urbanos”, alargando assim o conceito de 
núcleo urbano propriamente dito, uma vez que alimentavam esses mercados. 
2 Em carta enviada pelo Ouvidor da Comarca de Vila Boa de Goiás ao Rei D. José em 1758, as povoações foram 
tratadas como pequenos núcleos urbanos que não possuíam capela. Conferir CARTA do ouvidor-geral de Goiás, 
António da Cunha Sotomaior, ao rei [D. José], remetendo relação dos lugares e povoações da capitania de Goiás, 
as distâncias que existem de umas às outras e a descrição dos rios que banham as povoações, para se formar 
uma carta topográfica de todo o Brasil, evidenciando-se os sertões. Vila Boa, 30 de abril de 1758. 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 15, Doc. 892 – Goiás. 



2 . A s  e s t r a t é g i a s  d a  M e t r ó p o l e  a p l i c a d a s  n o  p r o c e s s o  d e  u r b a n i z a ç ã o | 163 

 

capitania. Por esse motivo nos propomos a desvendar as políticas da Metrópole para essa região, 

revelando essas novas formas de administração por meio de outras categorias de povoamento. De 

modo a chegar a esse universo, vamos recuar um pouco no tempo para compreender a lógica do 

processo de urbanização da Capitania de Goiás no século XVIII. 

 
2.1. Controle e Tributos 

Embora não se manifestasse por meio da criação de uma rede urbana composta por vilas 

acompanhadas de planos urbanísticos, a política urbanizadora portuguesa na Capitania de Goiás se fez 

presente, e a centralização administrativa era a tônica dessa política. De acordo com Reis (2000, p. 

196), a partir de meados do século XVII as bases do sistema social da colônia, bem como do processo 

de colonização, foram se transformando e dando forma à política aplicada no século XVIII, com “um 

controle mais direto da vida colonial e, como consequência, do processo de urbanização 

correspondente.” 

No século XVIII, a Metrópole estava empenhada em uma nova política estratégica em sua colônia do 

além-mar: a de ocupação do vasto território a oeste. Durante esse período, a Coroa investiu muito em 

levantamentos cartográficos de modo a conhecer e controlar melhor o território da colônia, sobretudo 

nas regiões de fronteira com a América espanhola3. Esse movimento foi intensificado com a atuação 

do Marquês de Pombal, como podemos ver com a criação de Vila Bela da Santíssima Trindade em 

1752, que passou a ser a sede administrativa da Capitania de Mato Grosso. A sua localização é bastante 

emblemática, uma vez que está às margens do Rio Guaporé, no extremo oeste da colônia. De acordo 

com Araujo (2015, p. 22), “(...) foi a descoberta das minas auríferas o dado fundamental para a 

preocupação manifestada pela Coroa portuguesa com a salvaguarda do interior do continente que 

clamava para si”. Dessa forma, era necessário estabelecer mecanismos de controle das áreas já 

ocupadas e formalizar os limites. Araujo (2015, p. 23) destaca aqui um desafio extra, o de incorporar 

ao território uma área muito superior àquela prevista no Tratado de Tordesilhas, tarefa ainda mais 

instigante se considerarmos que a área em questão guardava ricos minérios.  

Voltando os olhos mais ao centro da colônia, as frentes de atuação eram um tanto distintas daquelas 

de regiões de fronteira, em especial nos primeiros anos. É certo que o controle e a centralização do 

poder continuavam ditando as políticas, tanto que verificamos uma série de proibições e medidas 

restritivas por parte da Capitania de São Paulo nos momentos iniciais de ocupação das Minas de Goyaz 

                                                 
3 Sobretudo durante o período pombalino, como vemos nos governos de Luís de Albuquerque de Mello Pereira 
e Caceres na Capitania de Mato Grosso (ARAUJO, 2000, 2015) e de Morgado de Mateus na Capitania de São 
Paulo (DERNTL, 2013). 
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e do Tocantins. Essas restrições - justificadas pela tentativa de se evitar os descaminhos do ouro - se 

deram principalmente na administração de D. Antônio Luiz de Távora, o Conde de Sarzedas (1732 – 

1737) e foram expedidas através de Bandos e Cartas Régias. 

Nos anos de 1730 tudo era proibido nas efervescentes zonas mineradoras. Não era permitida a 

abertura de novas estradas e a navegação dos rios Araguaia e Tocantins foi proibida a partir de 1737. 

O contato com as outras capitanias que não a de São Paulo (da qual fazia parte) era bastante limitado, 

comprometendo a fluidez das atividades comerciais. A extração dos diamantes nos rios Claro e Pilões 

também foi proibida desde 1738. Cabe lembrar que a instalação de ordens religiosas nas regiões 

mineradoras não era permitida, o que reforçava ainda mais o controle da Coroa, que mantinha para si 

os benefícios advindos da produção aurífera. 

A administração local se dava por meio da Superintendência das Minas, cujo primeiro superintendente 

foi Bartolomeu Bueno, por ter sido do “descobridor” das lavras às margens do Rio Vermelho. Investido 

nesse cargo, Bueno gozava de certas atribuições, como o poder de distribuir datas minerais por meio 

do guarda-mor e outros subordinados, competências previstas no Regimento das Minas de Ouro4. 

Segundo consta na historiografia (ALENCASTRE, 1979, PALACIN, 1972), Bueno se mostrava mais 

preocupado em descobrir novos veios do que em administrar as minas – além de ser acusado de 

nepotismo, nomeando seus parentes a cargos subordinados a si5. A gota d´água foi o conflito causado 

por seu antigo companheiro de bandeira, Manoel Rodrigues Tomaz6, que residia em Meia Ponte, 

arraial que fundara na década de 1720. Tomaz liderava os revoltosos de Meia Ponte e praticamente 

expulsou do arraial o enviado por Bueno para reestabelecer a paz, o Mestre de Campo Manoel Dias da 

Silva (ALENCASTRE, 1979, p. 47). Os conflitos nas minas, fomentados pela febre do ouro, colocavam 

em xeque a autoridade do superintendente. Por mais que pareça contraditório, esse tipo de episódio 

era interessante para a administração portuguesa. A Coroa tinha interesse em minar o poder de Bueno, 

fomentando as desavenças entre as lideranças locais, sobretudo dos dois arraiais mais importantes: 

Santana e Meia Ponte. De acordo com Nogueira (2008, p. 95),  

(...) o incentivo para a criação de rivalidades entre vilas e cidades parece ter sido um 
dos expedientes mais utilizados pela administração portuguesa em suas possessões 
americanas, pois era por meio da concorrência surgida (e alimentada) que a Coroa 
conseguia manter um certo equilíbrio entre os poderes presentes localmente. 

                                                 
4 Oficialmente conhecido como Regimento dos Superintendentes, Guardas-mores e mais Oficiais, Deputados para 
as minas de ouro assignado por S. Majestade a 2 de abril de 1702 (ESCHWEGE, 1979).  
5 O Guarda-mor era seu genro Ortiz, o Escrivão era seu sobrinho António Ferraz. Seu irmão Simão Bueno, seus 
cunhados Manuel Pereira Calhamares, João Pedroso e Pantaleão Pedroso e seu outro genro Domingues 
Rodrigues de Prado também eram seus subordinados (PALACIN, 1972, p. 35). 
6 A depender da fonte, o sertanista era identificado também como Manoel Rodrigues Tomar. 
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Como veremos, a administração régia continuou se valendo desse recurso, visando manter o poder 

local afastado do controle das minas ao não promover a instalação de Câmaras, mantendo os arraiais 

sem autonomia administrativa. 

Diante disso Bueno foi sucedido por Gregorio Dias da Silva7, que assumiu o cargo de superintende das 

minas em 1735. Bueno, que já era idoso, ficou apenas com o título de Capitão-mor. Considerando que 

a “força militar” veio a se estabelecer naquelas minas apenas alguns anos mais tarde, seu título não 

passava de um troféu de consolação. 

Em 1736 foi implantada na capitania a Capitação, em substituição ao Quinto, um ano após os testes 

na Capitania de Minas Gerais (PALACÍN, 1972, p. 54). Enquanto o quinto estava diretamente vinculado 

à produção do ouro, a capitação era medida a partir do número de escravos (não só aqueles 

empregados na mineração), trabalhadores livres e forros, além de incorporar as lojas, boticas e vendas 

nessa contribuição compulsória. O valor do tributo cobrado por loja, vendas e boticas nas Minas de 

Goyaz e do Tocantins foram mais altos se comparados à Capitania de Minas Gerais. Nas lojas, o valor 

lançado era de 60 oitavas de ouro, 30 oitavas nas vendas e por fim 15 oitavas nas boticas. A 

administração colonial acreditava que essa medida minimizaria o contrabando, mas aumentou o 

descontentamento por parte dos contribuintes. Essa situação durou 14 anos, quando o Quinto voltou 

a ser implementado, em 1751. No primeiro ano de arrecadação o rendimento foi de 60.712 oitavas e 

em 1750 foi de 97.427 oitavas de ouro (PALACÍN, 1972, p. 55, 56).   

Por concentrar um número mais elevado de arraiais, as Minas do Tocantins se mostravam mais 

produtivas que as Minas de Goyaz, além do que a taxa cobrada na Capitação naquela região era mais 

elevada. De acordo com Palacín (1972, p. 55), nas Minas de Goyaz a taxa era de quatro oitavas e três 

quartos, em Crixás8 era de seis oitavas e um quarto e nas Minas do Tocantins a taxa subia para sete 

oitavas e três quartos por escravo/semestre. Naturalmente essa situação gerou revolta por parte da 

população das minas do norte, composta sobretudo pelos arraiais de Traíras, São José do Tocantins, 

Água Quente, Natividade, São Félix, Pontal, Arraias, Cavalcante, Carmo, Cocal e Conceição. 

A administração colonial percebeu que era impossível controlar aquele longínquo e vasto território 

vinculado à Capitania de São Paulo da forma como estava. Foi então que em dezembro de 1735 o 

Conselho Ultramarino sugeriu ao Rei9 que seria “conveniente a creação ou mudança do Governo de S. 

                                                 
7 Até então o Bacharel Gregorio Dias da Silva era Ouvidor da Comarca de São Paulo. 
8 Arraial implantado entre as Minas de Goyaz e as Minas do Tocantins. 
9 Conferir CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre uma Resolução de D. João V de 23 de Fevereiro de 1731, 
dada na consulta sobre a informação do ex-governador e (capitão-general) da capitania de São Paulo, António 
da Silva Caldeira Pimentel. São Paulo, 7 de fevereiro de 1736. AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 11, D. 1105 (1) – São 
Paulo Alfredo Mendes Gouveia. 
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Paulo para as Minas dos Guayases, como bem a creação das Villas (...) e que procure abrir caminho 

pello interior do Certão para as Minas do Cuyabá as quaes ficarão sujeitas ao mesmo Governo dos 

Goyases.” Além dessas medidas, este documento firma a necessidade de se aplicar a capitação, como 

já estava em prática nas Minas Geraes. Mesmo não tendo acatado todas as sugestões, a Coroa sentiu 

a necessidade de exercer ali um maior controle administrativo e fiscal. Implantou novas frentes de 

atuação, como a cobrança da capitação, e no ano seguinte expediu uma Carta Régia para criar uma 

nova vila. 

Nesse contexto, Palacín (1972, p. 56) destacou “a abertura imediata dos caminhos antes proibidos” 

uma vez que, com a coleta da Capitação, a administração se sentia mais segura. Passaram então a 

permitir a abertura de outras estradas além daquela que conduzia a São Paulo, o que na prática já 

ocorria, sobretudo em relação à região de Terras Novas que mantinha comunicação com as capitanias 

de Pernambuco e Bahia, além do Estado do Maranhão e Grão Pará. Antes da implementação da 

Capitação, o descaminho do ouro era muito comum pelas picadas dos currais da Bahia, uma vez que a 

moeda de troca para a compra de uma rês ou cavalo era ouro em pó, ainda não quintado. As 

plantações de cana foram liberadas. Entretanto, continuaram proibidas a exploração de diamante nos 

rios Claro e Pilões e a navegação dos rios Araguaia e Tocantins.  

Com a abertura dos caminhos, foi assinado em 1735 o Contrato das Entradas, arrematado por três 

anos por contratadores, que passaram a assentar os Registros em 1736. Surpreendentemente, até 

aquele ano existia apenas um único registro que estava localizado às margens do Rio Jaguary na 

Capitania de São Paulo, ou seja, longe das minas (SALLES, 1992, p. 158-159). Era necessário controlar 

as vias de abastecimento e de escoamento da produção aurífera, e a instalação de Registros e 

Contagens se mostrava indispensável para a coleta de tributos (com o sugestivo nome de Entradas) e, 

sobretudo, para evitar o contrabando do ouro. Não por acaso estes postos alfandegários estavam 

implantados próximos às fronteiras com as outras capitanias (Registros) e nos principais acessos 

daqueles arraiais mais movimentados (Contagens). Salles (1992, p. 161), no entanto, apresenta outra 

versão para a localização destes postos fiscais, uma vez que “nem sempre localizavam-se em lugares 

estrategicamente convenientes”. A pesquisadora conclui que esses postos na realidade serviam aos 

interesses dos seus contratadores, sendo alguns deles implantados justamente para “facilitar as 

fraudes”. 

Nos Livros de Registros eram feitas anotações fiscais sobre as mercadorias de diversos tipos e dados 

sobre as pessoas que as conduziam. A depender do posto fiscal, encontramos informações mais 

detalhadas da identificação do contribuinte, como o seu itinerário, constando a origem e o destino. 

Conforme tratamos no capítulo anterior, nesses livros encontramos o registro de mulheres conduzindo 
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tropas, circulando com mercadorias e até mesmo boiadas. Além das já citadas, destacamos aqui uma 

relação feita por Salles (1992, p. 336) em sua pesquisa: 

Nos Registros e Contagens, foram consignadas as seguintes condutoras: Josefa da 
Silva com uma guia passada a 16 de maio de 1789 pelo contador de Amaro Leite; 
Maria Angélica, vinda do sertão do Araguaia, conduzia quatro arrobas de carne seca; 
Maria Pinta, com quatro reses; Ana Santos com 2 arrobas de carne seca; Inácia 
Duarte com 4 arrobas. As três últimas dirigiam-se à Chapada de São Félix em 1774. 
Registraram-se nos anos seguintes, Isabel Antônia, Ana das Dores, Angélina Maria 
Pereira e D. Theodora, todas conduzindo arrobas de carne seca. Em Natividade, em 
1795, D. Felipa de Góis conduziu um boi e Joana Roriz, 6. Em Cavalcante, Ana Maria 
e Hilária Ribeira em 1798 conduziram arrobas de carne seca, vindas de Lagoa Feia; 
Antônia Lopes, de São Romão, e Ana Felipa conduziram sal; no Rio das Éguas, Felícia 
Maria, levou carne seca em 1799. 

 

Em 1807 foi elaborado um apanhado anotando a movimentação por esses postos fiscais com dados 

desde 1794, constando importantes informações de forma sintetizada, conforme vemos na Tabela 6. 

Esses dados foram extraídos do MAPPA do Rendimento das Entradas havidas nos diversos Registos e 

Contagens da Capitania de Goyaz desde o anno de 1794, em que se principiarão a Administrar por 

conta da Real Fazenda até o de 180710 e trazem uma importante contribuição quanto à coleta da 

Entrada dos registros e contagens.  

Tabela 6. Produtos cadastrados nos Registros e Contagens 
Fonte: Mappa do Rendimento das Entradas havidas nos diversos Registos e Contagens da Capitania de Goyaz 
desde o anno de 1794, em que se principiarão a Administrar por conta da Real Fazenda até o de 1807. 
MUBAN – “Balanço do cofre e impostos” 

Gêneros dos Portos do Mar Gêneros do Sertão 

Se
co

 
 

Fazenda e Botica 

Se
co

 

Sebo 
Polvora e Chumbo Sabão 
Ferro Fumo 
Aço Pano de Algodão 
Cobre e Arame Peles de Veados Cortidas 
Estanho Solla 
Ferraduras e Cravos 

M
ol

ha
do

 

Gado Vacum 
Escravos novos Marmelladas 
Potros, e Bestas sem Carga Queijos 

M
ol

ha
do

 

Farinha de Trigo Aguardente de Cana, barril grande 
Vinho Ditos pequenos 
Vinagre Peixe em barril 
Azeite e Azeitonas Peixe seco 
Aguardente Carnes secas 
Payos, Presuntos Sal da Terra 
Sal Assucar, e Rapadura 

Após a inscrição nos livros fiscais e o pagamento da Entrada, era emitida a guia, que os viandantes 

deveriam apresentar em outros postos fiscais quando solicitados. Pelo fato de as Contagens estarem 

localizadas no interior da capitania, logo, entre um Registro e outro, estas serviam mais como pontos 

                                                 
10 Fonte: MUBAN – “Balanço do cofre e impostos”. 
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intermediários. Como o próprio nome sugere, “sua principal função estaria em ´contar´ as guias fiscais 

emitidas nos registros de fronteira para verificar se entre o caminho percorrido as mercadorias não 

aumentavam ou diminuíam, o que caracterizaria o contrabando” (NOGUEIRA, 2008, p. 81). No entanto 

também poderiam atuar como os Registros, por meio da coleta dos impostos que incidiam sobre as 

mercadorias e, consequentemente, emitindo as guias.  

Para além de suas funções originais, os Registros conformariam os limites de jurisdição das fronteiras 

internas, agindo como elementos reguladores do espaço (NOGUEIRA, 2008, p. 129). Mesmo que 

tardio, o Governador de Mato Grosso Luiz d´Albuquerque de Mello Pereira e Caceres11 foi o 

responsável pela implantação do Registro da Ínsua em 1773 na estrada que comunicava Vila Real do 

Bom Jesus de Cuiabá à Vila Boa, próximo às margens do Rio Araguaia. Mais ao norte, foi implantado 

em 179712 o Registro de Salinas às margens do Rio Araguaia, na fronteira com a Capitania de Mato 

Grosso, operando junto às embarcações que navegavam no rio. 

Por outro lado, a quantidade de registros nos limites ao leste da Capitania de Goiás, fazendo fronteira 

com diversas capitanias como São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco, denunciavam um fluxo 

constante com aquela porção da colônia. Destacamos aqui alguns deles, por sua arrecadação elevada 

ao longo desses 13 anos em que foram registrados no MAPPA do Rendimento das Entradas havidas 

nos diversos Registros e Contagens da Capitania de Goyaz... . Pela arrecadação das Entradas, 

verificamos que o fluxo dos registros implantados fazendo divisa com a capitania de Minas Gerais eram 

os mais movimentados, caso dos registros do Desemboque, Rio das Velhas, Arrependidos e Lagoa Feia. 

Considerando o valor da coleta das Entradas, o movimento ao norte se mostrava menor nesse recorte 

temporal, já considerando a passagem do século. Desses registros destacamos o do Duro, cuja estrada 

saía de Natividade e confrontava com a Capitania de Pernambuco, de onde alcançava os Pastos Bons 

a nordeste e a Capitania da Bahia. Seguindo essa tendência, é a Contagem de Natividade a que se 

mostrou mais lucrativa dentre as contagens ao norte. Elaboramos um mapa com a localização dos 

registros existentes até 1778, ano em que foi confeccionado o mapa que nos serviu de base13. No Mapa 

com a delimitação dos distritos dos Julgados14, caminhos e rede urbana, apresentamos as principais 

                                                 
11 Conferir DIÁRIO de uma viagem feita do Rio de Janeiro até Vila Bela, capital de Mato Grosso. Fonte: Biblioteca 
Nacional de Portugal. Disponível em < http://purl.pt/27085/5/index.html>. Acesso em 30.nov.2017. 
12 Conferir MAPPA do Rendimento das Entradas havidas nos diversos Registos e Contagens da Capitania de Goyaz 
desde o anno de 1794, em que se principiarão a Administrar por conta da Real Fazenda até o de 1807. Fonte: 
MUBAN – “Balanço do cofre e impostos”. 
13 Utilizamos a Carta ou Plano Geographico da Capitania de Goyas (Arquivo Histórico do Exército) como base, 
onde destacamos a rede urbana e a malha viária. Para delinear as estradas, também nos apoiamos em outras 
fontes cartográficas, ambas encontradas na Biblioteca Nacional: o Mappa dos sertões que se comprehendem de 
Mar a Mar entre as capitanias de S. Paulo, Goyazes, Cuyabá, Mato-Grosso e Pará, c. 1766 – 1775 e o o Mappa 
Geografico da Capitania de Villa boa de Goyas, 1819. 
14 O Mapa com a delimitação dos distritos dos Julgados se encontra ao fim deste capítulo. 
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estradas que articulavam a rede urbana, composta por Vila Boa, pelos arraiais e pelos registros, 

constando também a delimitação dos distritos dos Julgados. 

No sul, a Contagem de maior destaque era a de São João das Três Barras, localizada entre os arraiais 

de Meia Ponte e Couros, na continuidade da estrada que seguia para a Capitania de Pernambuco pelo 

Registro de Santa Maria. Pela baixa arrecadação do Registro de Santa Maria (se comparada à Contagem 

de São João da Três Barras), imaginamos que outras estradas vindas das capitanias vizinhas se 

encontravam antes de chegar à Contagem de São João das Três Barras e seguir viagem até Meia Ponte. 

Tabela 7. Listagem dos Registros e Contagens da Capitania de Goiás e sua arrecadação entre 1794 - 1807 
Fonte: Mappa do Rendimento das Entradas havidas nos diversos Registos e Contagens da Capitania de Goyaz 
desde o anno de 1794, em que se principiarão a Administrar por conta da Real Fazenda até o de 1807. 
MUBAN – “Balanço do cofre e impostos” 

N/S Registros e Contagens Arrecadação (1794 – 1807) 

Su
l 

REGISTROS Salinas 2:022$696 
Desemboque 10:326$034 
Rio das Velhas 57:036$830 ½ 
São Marcos 451$469 
Arrependidos 34:355$077 ½ 
Lagoafêa 32:282$264 
Santa Maria 2:767$526 ½ 
Rio das Egoas 863:520 

CONTAGENS São João das três Barras 25:541$122 ½ 
São Bartholomeu 2:950$765 ½ 
Extrema 8:247$197 
Moquem 1:336$521 
Tocantins 1:308$263 ½ 
Amaro Leite 2:791$688 
Descoberto de Amaro Leite 768$773 

N
or

te
 

REGISTRO São Domingos 3:312$527 ½ 
Taguatinga 4:114$921 ½ 
Duro 11:249$837 ½ 
Boa Vista 1:700$336 ½ 
São João das duas barras do Araguaia 497$761 

CONTAGENS São Felix 178$874 ½ 
Chapada de São Felix 48$449 
Cavalcante 586$124 ½ 
Arrayas 378$354 
Descoberto do Ouro podre 483$636 ½ 
Conceição 193$948 
Itaoca 17$625 
Almas 161$775 
Príncipe 46$649 
Natividade 1:230$880 
Chapada da Natividade 175$792 
Carmo 408$836 
Pontal 125$943 ½ 
Confiscos 23$250 

TOTAL 202:075$336 
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Arraes (2017) atenta para outros desdobramentos não só dos registros15 como também das passagens 

e dos pousos16. Com a parada obrigatória, o momento se configurava por um merecido repouso nesses 

lugares que se conformavam como espaços de convívio social, debaixo das árvores frondosas, sendo 

que “em certos momentos, a pausa se convertia em fixação, garantindo o aparecimento de sólidas 

povoações formadas pela reunião de casas ao redor ou nas proximidades de uma capela” (ARRAES, 

2017, p. 184). A partir daí o aglomerado crescia e com o tempo almejava alçar postos cada vez mais 

altos na hierarquia das redes urbanas.  

 
2.2. A vila 

Retomando aos momentos iniciais de exploração das minas, vemos que a população17 naquela região 

crescia a olhos vistos, assim como a descoberta de novos veios auríferos. Sendo o ouro o assunto, era 

natural a cobiça chegar a reboque. Como àquela altura os limites do território ainda não estavam 

delineados, sobretudo ao norte, isso contribuiu para a chegada de autoridades do Grão Pará e 

Maranhão para as Minas do Tocantins, visando a coleta dos impostos. No entanto, a região já contava 

com funcionários da Capitania de São Paulo, conforme atesta Alencastre (1979, p. 66), “(...) eram 

tantos tabeliães tantos, alcaides e guardas, que ninguém se entendia, nem o povo sabia a quem 

obedecer”. Como era de se esperar, a região virou uma zona de conflito. Enquanto isso, parte da 

população se aproveitou da situação para não pagar o imposto, alegando desconhecer a quem deveria 

se dirigir o tributo. De acordo com Salles (1992, p. 144), “os mapas dessa época pouco esclarecem, 

evidenciando uma displicência que sugere sonegação propositada”.    

Enquanto isso, novas medidas adotadas pela Coroa visavam a interiorização do povoamento no 

território, numa tentava da manutenção do controle. Foi então que em 11 de fevereiro de 1736 o Rei 

D. João V determinou ao governador da Capitania de São Paulo a criação de uma vila naquelas Minas. 

De modo a cumprir essa ordem real, o Conde de Sarzedas para lá se deslocou com o intuito de escolher 

o lugar mais apropriado para a fundação da vila, próximo a um arraial, num sítio abastecido de boa 

água e madeira, conforme estava na carta18. O Governador da Capitania de São Paulo não conseguiu 

cumprir seu objetivo pois faleceu no Arraial de Traíras em 1737. Apenas três anos depois19 o sítio foi 

                                                 
15 Aqui incluímos também as contagens. 
16 No caso dos pousos, Vidal (2016) também trabalhou com importantes contribuições. 
17 Dez anos depois do início das atividades mineradoras já haviam se instalado na capitania algo em torno de 
20.000 pessoas. Em meados do século XVIII o número de habitantes dobrou (PALACÍN apud LEMES, 2009, p. 385).  
18 Conferir PROVISÃO (cópia) do rei D. João V, ao governador e capitão-general de São Paulo, Conde de Sarzedas, 
ordenando-lhe que passe às Minas de Goiás e nelas determine o lugar mais adequado para a criação de uma vila. 
Lisboa, 11 de fevereiro de 1736. AUH_ACL_CU_008, Cx. 1, D. 26 – Goiás. 
19 Considerando que o prazo entre a emissão da Carta Régia ordenando a criação de uma nova vila nos limites a 
oeste da colônia para criação de Vila Bela da Santíssima Trindade durou longos sete anos (ARAUJO, 2015, p. 35), 
o tempo de maturação para a criação de Vila Boa não foi tão longo assim. 
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escolhido, já no governo de D. Luiz de Mascarenhas. O lugar selecionado era tão próximo ao Arraial de 

Santana que podemos afirmar que na prática o que ocorreu foi a elevação do arraial ao status de vila20. 

Conforme atesta Silva e Souza (1998, p. 85), o Governador da Capitania de São Paulo 

Demarcou o logar da villa que veio crear, a que chamou Villa Boa de Goyaz, em 
attenção a Bueno seu descobridor e ao gentio Goyá; fez erigir o pellourinho; 
designou o lugar da praça, da matriz, da camara, da cadêa e dos edificios principaes, 
e não se dedignou de pegar na ponta da corda e servir de pião para se marcarem os 
logradouros publicos; estabeleceu o senado, e escreveu ao superintendente 
Agostinho Pacheco Telles para eleger dous vereadores e procurador do conselho, os 
quaes foram eleitos e tomaram juramento, fazendo a sua primeira vereança no 1º 
de agosto de 1739. O que tudo se fez em conformidade da ordem régia, expedida ao 
Sr. Conde de Sarzedas, de 11 de fevereiro de 1736, que, posto que tinha 
desapparecido o livro do seu registro da comarca, teve a felicidade de encontrar uma 
certidão authentica, extrahida do mesmo, que declara todo referido. 

Muito se discute acerca da escolha do Arraial de Santana para a criação da nova vila. Para Freitas (2004, 

p. 157, 158),  

Motivos relevantes, de ordem política e econômica terão levado as autoridades 
portuguesas a verem com cuidado a criação da nova vila, dada sua localização pouco 
além da linha de Tordesilhas em momento anterior à consagração do princípio do 
uti possidetis, aplicado às questões de fronteiras entre Portugal e Espanha.  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Boaventura (2007, p. 67) credita a escolha de elevar o arraial 

de Santana em detrimento de Meia Ponte em função da localização dos arraiais em relação ao 

Meridiano de Tordesilhas. A essa altura, o processo de interiorização do território a oeste já estava em 

curso nas Minas do Cuiabá e do Mato Grosso, inclusive com a existência da Vila Real do Senhor Bom 

Jesus de Cuiabá, cuja autonomia se deu em 1727, em um arraial já existente. Por outro lado, o 

Meridiano de Tordesilhas era um tanto vago, razão pela qual seria arriscado atrelar a criação da vila à 

sua localização valendo-se apenas desse argumento. 

Meia Ponte tinha plenas condições de sediar a nova vila, principalmente por sua posição geográfica. 

Prova disso é o relato de 1738 do Superintendente das Minas Agostinho Teles Pacheco21 em que alega 

que o arraial seria o sítio mais “conveniente” em função de sua localização – além do “clima mais 

saudavel, de melhores agoas”. O argumento referente à localização estratégica foi repetido em idos 

de 1757, em registro encontrado na Breve Notícia da Comarca de Goiás22, constando que “em este 

                                                 
20 No próximo capítulo vamos abordar com maiores detalhes o processo de instalação da vila junto ao Arraial de 
Santana. 
21 Conferir CONSULTA do Conselho Ultramarino, ao rei D. João V, sobre a carta do superintendente-geral das 
Minas de Goiás [Agostinho Pacheco Teles], acerca da criação dos cargos de juízes e demais ofícios e o 
estabelecimento da vila que se tem mandado erigir. Lisboa, 7 de julho de 1739. AHU_ACL_CU_008, Cx. 1, D. 60 
– Goiás. 
22 Da mesma forma como ocorreu na Descrição da Capitania de Goiás e tudo que nela é notável até o ano de 
1783, esse documento foi publicado por Paulo Bertran (2010) no compêndio de Notícia Geral da Capitania de 
Goiás em 1783. Em pesquisa recente junto ao documento original na Biblioteca Nacional, verificamos que 
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arraial deveria de estar a cabeça da Comarca, por fazer esta aqui pião, e ser quase o centro dos 

extremos mais próximos às entradas que seguem ao Rio de Janeiro, Bahia, e Pernambuco” (BERTRAN, 

2010, p. 90).  

A localização privilegiada não foi o bastante para levar a autonomia municipal para Meia Ponte, mesmo 

após investidas por parte dos locais na tentativa de promoção do arraial ao título de vila, o que veio a 

se concretizar apenas em 1832. Por outro lado, o arraial de Santana já era a sede da Superintendência 

das Minas e do quartel-general do regimento dos Dragões23. De uma maneira ou de outra, Santana já 

desempenhava uma função administrativa que nenhum outro arraial exercia, o que lhe conferia certa 

vantagem em relação a seus oponentes. 

Nem por isso as lideranças de Meia Ponte aceitaram essa condição e constantemente se colocavam 

em conflito com sua eterna rival: ontem o Arraial de Santana, “hoje” Vila Boa24. Em um dos episódios 

os juízes de Meia Ponte e de Crixás25 não cumpriam as ordens expedidas pelo Ouvidor26 da Comarca 

de Vila Boa. Mesmo que em 1738 Agostinho Teles Pacheco (enquanto Superintendente das Minas) 

tenha defendido Meia Ponte, alegando que lá seria o melhor lugar para ser implantada a vila, em 1741, 

enquanto Ouvidor, era alvo da insubordinação de Meia Ponte. Coincidências à parte, os juízes de Meia 

Ponte (e de Natividade) desobedeceram a ordem régia e não enviaram as notícias do julgado para 

compor a compilação Notícia Geral da Capitania de Goiás de 1783. 

A unidade básica do modelo português de organização político-territorial era o Concelho, que equivale 

à unidade municipal. Sua circunscrição governamental era composta pela Câmara da vila, “com 

funções político-administrativas, judiciais, fazendárias e de polícia” (SALGADO et al. 1985, p. 69). A 

composição das autoridades municipais era formada pelos homens bons da nobreza da terra, ou seja, 

os cargos do Senado eram praticamente inacessíveis para a grande parcela da população constituída 

por mestiços. Diante disso, não era tarefa das mais fáceis compor o quadro do Senado da Câmara, 

sobretudo nos arraiais e povoações menores, uma vez que era difícil encontrar pessoas 

                                                 
originalmente este documento não se encontra no volume de Notícia Geral. Pelas informações disponibilizadas 
no documento, Bertran (2010, p. 89) estima que o mesmo seria de 1757, portanto, anterior à Notícia Geral que 
é de 1783. 
23 A instalação do quartel general foi determinada pelo Conde de Sarzedas em 1737 (VIDAL, 2015, p. 78). 
24 Atualmente, cidade de Goiás. Recapitulando, Pirenópolis era o arraial de Meia Ponte. 
25 Nessa época a documentação ainda empregava o termo “Juízes dos Arrayaes”, que viria a ser substituído anos 
depois por Juízes ordinários dos Julgados, que estariam lotados em um arraial que seria cabeça de julgado – 
conforme trataremos a seguir. 
26 Na ocasião, a ordem dada aos juízes era o envio do Rendimento do Concelho constando as contas das receitas 
e despesas. Conferir CARTA (cópia) do [governador e capitão-general de São Paulo], D. Luís de Mascarenhas, ao 
rei [D. Joao V], sobre os atos dos juízes dos arraiais de Crixás e Meiaponte, os quais sugeridos pelo [ex-ouvidor 
de Goiás], bacharel Agostinho Pacheco Teles não sujeitaram seus arraiais à jurisdição de Vila Boa. [Vila Boa, 20 
de julho, ant. 1743]. AHU_ACL_CU_008, Cx. 3, D. 224 – Goiás. 
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suficientemente instruídas para desempenhar os cargos (FONSECA, 2009, p. 125). Alguns desses cargos 

eram alcançados por meio de uma eleição, caso dos juízes ordinários. 

Os cargos do Senado da Câmara de Vila Boa eram disputados pela elite local, seja pelas ocupações 

vinculadas à monarquia portuguesa ou mesmo às funções atreladas à administração da vila. Esse 

interesse não era uma mera questão de status social, estamos falando de poder. Lemes (2009, p. 383-

384) esclarece que  

(...) o controle dos procedimentos e das instituições políticas podia conferir a 
possibilidade de acesso às esferas mais amplas das atividades econômicas.  
(...) 
Nesse sentido, foi exatamente fazendo uso adequado do poder que detinham, que 
as elites políticas de Vila Boa buscaram ampliar o alcance de suas ações adicionando 
às estratégias que visavam o aumento de suas riquezas materiais e de seu poder 
político, certos mecanismos de pressão sobre as economias dos outros núcleos 
urbanos espalhados pelo território da capitania. 

Como vemos, as lideranças de Meia Ponte não estavam em busca apenas de alçar o arraial a um posto 

mais alto na trama da hierarquia urbana. A elite local almejava o poder que emanava dos cargos do 

Senado da Câmara. Mas não conseguiram e Vila Boa figurou como “centro decisivo de poder e 

influência” por todo o século XVIII. 

O centro urbano da vila era circundado pelo rossio, composto por uma área de expansão à disposição 

da Câmara para futuros aforamentos. Envolvendo a vila e o rossio, havia uma área ainda maior, que 

correspondia ao termo. O termo compreendia em seu território a zona rural, mas também poderia 

abarcar em sua área diversos arraiais de tamanhos variados e habitações dispersas, todos 

dependentes da mesma Câmara. O Concelho, por fim, englobava todo esse conjunto.  

A existência de pelo menos uma vila nas Minas de Goyaz demonstrava a presença do poder do Estado, 

por mais longínqua que estivesse a administração central. Nas palavras de Vidal (2015, p. 82),  

Em meio a conflitos, desentendimentos e negociações, a vila procura impor-se sobre 
este novo cenário, pois dar corpo à vila é fundar uma base sobre a qual se assentará 
a coletividade, é dar corpo à sociedade. Representante, notadamente, de uma 
monarquia de direito divino, a vila reveste-se de um corpo sagrado; lugar de 
concentração de diferentes poderes (municipais, coloniais e metropolitanos), ela é 
dotada, igualmente, de um corpo político. 

Mesmo que na passagem do século Vila Boa figurasse como a única vila na capitania, verificamos que 

seu termo era bastante limitado em termos de extensão territorial. Comparando com as dimensões do 
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“vastíssimo termo” de Vila Real do Bom Jesus do Cuiabá nas minas a oeste27, isso fica ainda mais 

evidente.  

 

Mapa 10. Villa Boa de Goyas e tudo o que pertence ao seu termo, ca. 1758 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino 

                                                 
27 Vila Real do Cuiabá reinou como a única vila das minas a oeste até 1752, quando se deu a criação de Vila Bela. 
De acordo com Araujo (2015, p. 26), mesmo que os limites a norte e a nordeste do termo de Vila Real do Bom 
Jesus do Cuiabá não estivessem estritamente delimitados em 1727, os outros limites incorporavam desde o Rio 
Guaporé a oeste até o Rio Araguaia a leste, ou seja, quase a extensão longitudinal do que viria a ser a Capitania 
das Minas do Cuiabá e Mato Grosso quando da sua criação. 
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Ao contrário do que se poderia imaginar28, ao analisar o mapa Villa Boa de Goyas e tudo o que pertence 

ao seu termo29(Mapa 10) verificamos que o seu termo não abrange nem de perto o que viriam a ser 

os limites da capitania, criada nove anos depois da ereção da vila. No mapa, o termo de Vila Boa não 

se apresenta nitidamente delimitado, mas pelo recorte geográfico identificado por sua representação 

é possível verificar que o limite a norte seria o Rio Tesouras; a leste o Rio Urû, tributário do Rio das 

Almas (não incorporando, portanto, a região do Mato Grosso, no caminho de Meia Ponte); a sul a Serra 

Dourada e a oeste o Rio Claro.  

As investidas da Coroa não pararam com a elevação de Vila Boa. Em 1748 foi criada a Capitania de 

Goiás. D. Marcos de Noronha, o primeiro Governador, lá chegou em 1749 e se fixou na sede 

administrativa da nova capitania, em Vila Boa. As dimensões da capitania envolviam uma grande área 

central da colônia, limitando-se a oeste com a recém-criada Capitania das Minas do Cuiabá e Mato 

Grosso, com o Estado do Maranhão e Grão-Pará ao norte, com as capitanias de Pernambuco e Minas 

Gerais a leste e com o que seria a Capitania de São Paulo30 a sul. 

 

Mapa 11. Limites aproximados da Capitania de Goiás georreferenciados, tendo como fonte  
o mapa de 1750 atribuído a Angelo dos Santos Cardoso  

Fonte: Barbo, 2015 

Analisando o primeiro mapa elaborado da Capitania de Goiás cuja autoria foi atribuída a Angelo do 

Santos investido no cargo de Secretário do Governo de D. Marcos de Noronha em 1750 (Mapa 12), 

verificamos que a nova capitania se limitava com a vizinha Mato Grosso tendo como principal linha 

                                                 
28 Lemes (2009, p. 390), por exemplo, afirma que o termo de Vila Boa incorporava “todo o espaço geográfico da 
capitania e seus núcleos urbanos”. 
29 Mapa confeccionado em 1758. Conferir AHU_CARTm_008, D. 0868 – Goiás.  
30 Modo de dizer, pois com a autonomia das capitanias de Goiás e Mato Grosso, a capitania de São Paulo se 
dissolveu e foi incorporada à Capitania do Rio de Janeiro. 
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divisória o Rio das Mortes, que se aproximava ao sul com o Rio Pardo e ao norte com o Rio Itacaiúnas, 

que desaguava no Rio Tocantins, cuja delimitação seguia até a altura da Cachoeira da Itaboca. A 

nordeste e leste a fronteira seguia pela cumeada da Serra dos Gerais, fazendo divisa com o Estado do 

Maranhão e Pará e as capitanias de Pernambuco e Minas Gerais. Ao sul, a linha divisória apresentada 

no mapa correspondia ao Rio Grande, que se ligava a sudoeste com o Rio Pardo. 

 

Mapa 12. [Mapa da Capitania de Goiás, 1750] 
Fonte: Mapoteca do Itamaraty – Rio de Janeiro 
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A extensa poligonal da nova Capitania de Goiás incorporava nos idos de 175731 quinze freguesias 

distribuídas sob influência dos Bispados do Maranhão e do Rio de Janeiro, conforme vemos na tabela 

abaixo. A rede eclesiástica reforça a distinção do norte e sul da capitania, identificada desde os 

primórdios com o binômio Minas de Goyaz e Minas do Tocantins.   

Tabela 8. Freguesias da Capitania de Goiás em ca. 1757 
Fonte: Breve Notícia da Comarca de Goiás (BERTRAN, 2010) 

Freguesias da Capitania de Goiás em ca. 1757 

Bispado Do Rio De Janeiro 

Vila Boa 
Anta 
Tesouras 
Meia Ponte 
Crixás 
Pilar 
Santa Cruz 
Santa Luzia 
Traíras 
São José do Tocantins 

Bispado Do Maranhão 

São Félix 
Barra da Palma 
Flores do Paranã 
Arraias 
Natividade 

Meia Ponte a essa altura já era sede de freguesia e cabeça de julgado, mas perdeu uma nova 

oportunidade de ser elevada à vila. Houve uma movimentação interna para torná-la capital da 

capitania em 1754, conforme nos informa Palacín (1972, p. 30): 

(...) em 1754 o governo português quer informar-se de D. Marcos de Noronha, se 
não seria oportuno transferir a Casa de Fundição de Vila Boa para Meia Ponte, por 
ser esta povoação mais acessível aos mineiros. Responde o governador que os 
mineiros não fundem ouro, os únicos que fundem são os comerciantes, e para estes 
o translado significaria uma economia de 32 léguas; e que, além disto, na sua 
opinião, não se deveria pensar em transferir somente a Casa de Fundição, mas o 
governo todo, pois Meia Ponte oferecia melhores comunicações e muito melhor 
clima; a única dificuldade contra a mudança é que haveria que construir de novo 
todos os edifícios públicos. A um governo tão ponderado em gastos como o de 
Lisboa, parece que esta razão foi decisiva para não se tocar mais no assunto. 

A Casa de Fundição32 foi implantada em Vila Boa após a abolição da cobrança da capitação e a 

retomada do quinto, em 1752. De modo a evitar o contrabando e facilitar a vida dos mineradores do 

                                                 
31 Conferir Breve Notícia da Comarca de Goiás in Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783 (BERTRAN, 2010, 
p. 89-92). Pelas informações disponibilizadas no documento, Bertran (2010, p. 89) estima que o mesmo seria de 
1757, portanto, anterior à Notícia Geral, que é de 1783. Esses diferentes documentos foram organizados por 
Bertran na mesma publicação. 
32 A estrutura compreendia também a residência do Intendente, funcionário nomeado pelo Rei (PALACÍN, 1972, 
p. 73). 
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norte33 em função das longas distâncias, foi criada uma casa de fundição em São Felix em 1754, que 

foi transferida em 1796 para Cavalcante. Devido à baixa arrecadação, a casa de fundição do norte foi 

extinta em 1807 “antes que se extinguisse por inanição”, de acordo com Palacín (1972, p. 74). O 

aparato administrativo na capital da capitania continuava aumentando com o passar dos anos, como 

a conclusão do símbolo máximo da unidade administrativa da vila: a Casa de Câmara e Cadeia tal como 

a conhecemos atualmente, concluída em 1766. 

Na visão de Araujo (2015, p. 26), o sertão foi dando espaço ao território urbanizado por meio da 

elevação de novas vilas. Seguindo essa lógica e considerando que em 1739 ainda não haviam sido 

criadas as capitanias de Goiás e Mato Grosso, as extensas minas a oeste34 teriam apenas dois polos de 

urbanização compostos pelos termos de Vila Boa e de Vila Real (Cuiabá). Pelas consideráveis 

dimensões das minas em jogo, e pela pequena extensão territorial do termo de Vila Boa, os termos 

dessas duas vilas não entraram em disputa territorial, muito pelo contrário, deixavam um vasto 

território ainda a ser desbravado.  

Entretanto, sabemos que a área urbanizada extrapolava os termos dessas duas vilas, tendo em vista a 

existência de inúmeros arraiais implantados ao longo das estradas, sobretudo próximos aos rios de 

onde se extraía o ouro. Esses arraiais, dispersos pelos sertões, apresentavam graus de urbanidades 

mais elevados que o de algumas vilas espalhadas pela colônia, que contavam com um pequeno número 

de fogos, localizados próximos à única praça onde estavam instaladas a Matriz, a Casa de Câmara e 

Cadeia e o pelourinho. Refletindo sobre as vilas pombalinas da Mata Paraibana cuja configuração 

urbana era próxima da descrita acima, Carvalho (2009, p. 233) se pergunta:  

Seriam estas vilas verdadeiras urbes? Segundo uma perspectiva estreita do fato 
urbano, ao menos em seus primeiros tempos, não. Mas elas eram pensadas pela 
administração como tal, politicamente e estrategicamente (...). 

O caráter do urbano sob a ótica da Coroa extrapolava as questões de ordem demográfica. Se em 

algumas regiões da colônia a política pombalina visava estabelecer a ocupação e/ou posse do território 

por meio da fundação de novas vilas, agregando uma população que se encontrava dispersa pelos 

campos e estradas, na Capitania de Goiás a estratégia de interiorização dos sertões adotada pela 

metrópole foi outra. Vamos buscar entender como se deu a implementação da administração e gestão 

na capitania, que abrigou apenas uma vila até o fim do Setecentos. A resposta, encontrada na 

                                                 
33 Como bem lembrou Palacín (1972, p. 74), os “povos do norte” estavam mais “voltados em suas relações e em 
seu comércio para a Bahia e Pernambuco, muito mais que para S. Paulo ou Rio de Janeiro, para fundir seu ouro 
deviam fazer e desfazer caminhos de centenas de léguas”. Outra opção seria o envio do ouro por meio de 
soldados portadores dos quintos, mas o custo para isso era muito alto – e demorado. 
34 Composta pelas Minas do Cuiabá, Minas do Mato Grosso, Minas de Goyaz e Minas do Tocantins. 
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cartografia e fartamente nos manuscritos nos conduz a um caminho: a implantação de uma rede de 

julgados. 

 
2.3. Os julgados 

Maria Helena Flexor (2004, p. 204) nos confirma que a implantação da justiça estava na pauta do dia 

na agenda de Pombal 

Foram criados comarcas, ouvidorias e julgados com juízes “meio ordinários” 
somados a Juntas de Justiça anexas às Ouvidorias, bem como tropas regulares, 
auxiliares de milícia, com reforço e reorganização das ordenanças.  

Antes de avançarmos, é necessário compreender o que seriam os julgados e como eles se organizavam 

na unidade político-administrativa da colônia. Segundo o VOCABULARIO PORTUGUEZ & LATINO, 

aulico, anatomico, architectonico... de Rafael Bluteau, publicado em 172835, julgado é uma povoação 

que não tem pelourinho e não goza dos privilégios de vila, mas é servida por justiça. Se por um lado as 

vilas precisavam da estrutura da Casa de Câmara e Cadeia, no caso dos julgados encontramos apenas 

a Cadeia, uma vez que não possuíam autonomia municipal.  

Com a instalação da justiça, os arraiais passavam a ter sob a sua jurisdição um território composto por 

povoações, aldeamentos e arraiais subordinados juridicamente a eles. Nas fontes primárias, 

identificamos esses arraiais que comportavam o aparato judicial com o nome de “cabeça de julgado” 

e a sua área de abrangência era o “distrito”. Nas cabeças de julgado estavam instalados dois juízes 

ordinários36, um meirinho e um tabelião. Os juízes ordinários dos julgados eram leigos, uma vez que 

não eram bacharéis e respondiam apenas em primeira instância. Eram eleitos pela Câmara e estavam 

subordinados ao Ouvidor, lotado na sede da Comarca. 

Com essa estrutura os julgados possuíam autonomia judiciária apenas parcial, uma vez que não 

dispunham de juízes responsáveis pela administração de bens dos órfãos e por julgamentos no cível 

ou crime. Como os julgados não possuíam autonomia administrativa37, continuavam dependentes de 

uma vila vizinha (FONSECA, 2011, p. 189). Na Capitania de Goiás, Vila Boa desempenhou soberana esse 

papel até o início do século XIX: lá estava lotado o Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca, cargo 

nomeado pelo rei.  

                                                 
35 Disponível em <http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/dicionario/1/julgado>. Acesso em 04.jan.2018. 
36 Arraes assinala que nos Certoens do Norte o julgado era composto por apenas um juiz ordinário. O pesquisador 
(ARRAES, 2017, p. 251) credita um número maior nas capitanias mineradoras em função das práticas judiciárias 
serem mais rígidas, visando evitar as fraudes fiscais e os descaminhos do ouro. 
37 Por esse motivo Palacín (1983, p. 56) se referia aos julgados como “uma espécie de minivilas”. 
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A Comarca, de jurisprudência mais ampla que o Concelho, correspondia à circunscrição judiciária, cujo 

território de jurisdição ficava a cargo do Ouvidor e Corregedor, responsável pela administração da 

justiça em segunda instância (FONSECA, 2009, p. 16). Como bem sintetizou Saint-Hilaire (2004, p. 171), 

o ouvidor era um “magistrado que era ao mesmo tempo juiz e administrador”, uma vez que acumulava 

funções de corregedor e fiscalizava os juízes. Em alguns casos, o ouvidor também desempenhava 

outras funções não muito comuns aos bacharéis. Flexor (2004) e Reis (2013) fizeram referências a 

ouvidores que projetavam e demarcavam planos para novas vilas38. 

Os julgados foram implantados nas Minas de Goyaz e Tocantins ainda na década de 1730, como uma 

medida paliativa “(...) enquanto S. Majestade se não servia mandar crear villas em todas as povoaçoens 

a que chamão Arrayais (...)”39. Enquanto a ereção da primeira vila ainda estava em curso, o 

Superintendente Geral40 das Minas de Goiás Agostinho Telles Pacheco (que mais tarde assumiu o posto 

de Ouvidor e Corregedor da Comarca de Vila Boa), sentiu a necessidade de promover a “administração 

de justiça” naquelas minas. O que era para ser uma medida transitória nos momentos iniciais de 

ocupação do território acabou se configurando como uma regra, a medida padrão empregada na 

Capitania de Goiás. A Coroa portuguesa se valia desse artifício nas localidades onde não era 

conveniente elevar novas vilas, passando a dotar os arraiais apenas com justiça.  

Os julgados não eram uma exclusividade da Capitania de Goiás. Em sua análise referente à ocupação 

da Zona da Mata paraibana, Juliano Carvalho (2008) aborda a implantação dos julgados no sertão 

como uma alternativa por parte da Coroa para exercer controle sobre áreas sem a necessidade de 

elevação de novas vilas, resolvendo assim, situações imediatistas e pontuais em resposta às demandas 

locais. Seguindo nesta esteira, Damião Esdras Araújo Arraes (2017) ao desvelar as teias sociais urbanas 

e rurais nos Certoens do Norte também encontrou julgados relacionados sobretudo à economia do 

criatório, mostrando-nos que a mobilização dos julgados não era uma prerrogativa apenas das regiões 

voltadas à mineração. 

                                                 
38 Caso do Ouvidor da Comarca de Porto Seguro José Machado Monteiro, responsável por Vila Viçosa na Capitania 
da Bahia em 1768 (FLEXOR, 2004, p. 209) e do Ouvidor Rafael Pires Pardinho, responsável por reordenar a Vila 
de Iguape em idos de 1720, na mesma época em que estabeleceu normas urbanísticas na Vila de Paranaguá e 
na vizinha Morretes, ambas na Capitania de São Paulo e Minas (REIS, 2013, p. 193,201, 214). 
39 CARTA (cópia) do [governador e capitão-general de São Paulo], D. Luís de Mascarenhas, ao rei [D. Joao V], 
sobre os atos dos juízes dos arraiais de Crixás e Meiaponte, os quais sugeridos pelo [ex-ouvidor de Goiás], 
bacharel Agostinho Pacheco Teles não sujeitaram seus arraiais à jurisdição de Vila Boa. [Vila Boa, 20 de julho, 
ant. 1743]. AHU_ACL_CU_008, Cx. 3, D. 224 – Goiás. Conferir também CONSUTA do Conselho Ultramarino, ao 
rei D. João V, sobre a carta do superintendente-geral das Minas de Goiás [Agostinho Pacheco Teles], acerca da 
criação dos cargos de juízes e demais ofícios e o estabelecimento da vila que se tem mandado erigir. Lisboa, 7 de 
julho de 1739. AHU_ACL_CU_008, Cx. 1, D. 60 – Goiás. 
40 De acordo com o Regimento das Minas de Ouro, o Superintendente das Minas acumulava a função de Ouvidor 
e os poderes dos Juízes de Fora por deter a jurisdição ordinária, civil e crime (ESCHWEGE, 1979, p. 102). 
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No que tange às zonas de mineração, Claudia Damasceno Fonseca (2009, 2011) aponta essa forma de 

jurisdição atuando na Capitania de Minas Gerais como uma alternativa à elevação de vilas. No início 

do Setecentos, a Capitania de Minas Gerais presenciou a criação de sete vilas em um intervalo de 

quatro anos. Nesse momento inicial foi interessante para a Coroa a implantação de sedes de concelho, 

tendo em vista “favorecer a formação de núcleos estáveis de povoamento” (FONSECA, 2011, p. 167). 

Ao verificar como as lideranças locais instaladas nas Câmaras influenciavam a população, a Coroa 

optou por estancar a criação de novas vilas até as últimas décadas do Setecentos. Ao retomar o 

processo de ereção de vilas, a Coroa elevou arraiais que não tinham sua origem atrelada à atividade 

mineradora, passando a privilegiar núcleos com vocação comercial, ou aqueles localizados em zonas 

periféricas (fronteira com outras capitanias ou zonas agrícolas)41. Nesse ínterim, como alternativa à 

elevação de vilas, a implantação dos julgados se difundiu. 

No ano de 1758 a rede de julgados na Capitania de Goiás já contava com nove arraiais, além de Vila 

Boa, “cabeça da comarca”. A área de abrangência abarcava as diferentes zonas urbanizadas da 

capitania e correspondia aos distritos de Meia Ponte e Santa Luzia ao sul, Pilar e Traíras ao centro e 

Flores do Paranã, Arraias (cadastrada como Nossa Senhora dos Remédios), Barra da Palma, São Félix e 

Natividade ao norte. A documentação não faz menção ao termo julgado, mas como foi produzido pelos 

juízes ordinários e enviado ao Ouvidor da Comarca António da Cunha Sotomaior42, não resta dúvida 

quanto a isso. 

Notamos que a palavra julgado passou a ser mais empregada na segunda metade do século XVIII. 

Nessa época percebemos uma ampliação da rede de julgados, com a substituição de algumas cabeças 

de julgado e o surgimento de outras. Essas transformações foram operadas no governo de José de 

Almeida de Vasconcellos Soveral e Carvalho, Governador escolhido pelo Marquês de Pombal para 

administrar a Capitania de Goiás entre 1772 e 1778. Ele chegou à capitania que iria governar 

juntamente com Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, futuro Governador da Capitania de 

Mato Grosso, que seguiria viagem 33 dias depois de sua chegada a Vila Boa. As ordens régias 

destinadas a Soveral e Carvalho eram claras e apontavam para ações ligadas ao povoamento da 

capitania, valendo-se do contingente indígena (COELHO, 2006, p. 10). O governador não se furtou a 

sua missão e criou o Aldeamento de São José de Mossâmedes (atual Mossâmedes) composto por 

                                                 
41 Caso da ereção das vilas de São Bento do Tamanduá (1789 – Itapecerica); Queluz (1790 – Conselheiro Lafaiete); 
Barbacena (1791); Campanha da Princesa (1798 – Campanha); Paracatu do Príncipe (1798 – Paracatu); São Carlos 
do Jacuí (1814); Santa Maria de Baependi (1814). 
42 Conferir CARTA do ouvidor-geral de Goiás, António da Cunha Sotomaior, ao rei [D. José], remetendo relação 
dos lugares e povoações da capitania de Goiás, as distâncias que existem de umas às outras e a descrição dos 
rios que banham as povoações, para se formar uma carta topográfica de todo o Brasil, evidenciando-se os 
sertões. Vila Boa, 30 de abril de 1758. AHU_ACL_CU_008, Cx. 15, Doc. 892 – Goiás. 
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índios de etnias variadas como os Akroá, Xavante, Karajá e Kaiapó, além do Aldeamento de Nova Beira 

com o aprisionamento dos Karajá e Javaé na Ilha de Santana43 (CHAIM, 1983, p. 99). 

A tarefa do novo governador envolvia também ações efetivas em relação às companhias militares, com 

o provimento de cargos inexistentes ou vagos, assim como fazer o levantamento de censos, de modo 

a ter uma visão clara do corpo que poderia compor esse “quadro militar”. O censo realizado em 177344 

apresenta dados refinados, constando informações separadas por gênero, idade e raça da população, 

sinalizando também a presença de cativos. O MAPPA geral das pessoas q. existem na Comarca de 

Goyaz no anno d´1773 detectou uma população de 53.50845 pessoas distribuídas em 19 arraiais e em 

Vila Boa. Embora o censo apresente a população por arraial, suspeitamos que a organização tenha 

sido feita levando em consideração o número de habitantes por freguesias, pois o censo foi levantado 

pelos párocos e traz um número muito próximo ao de determinados julgados46. Comparando os nomes 

dos arraiais listados com as Freguesias arroladas na Notícia Geral de 1783, encontramos muitas 

semelhanças.  

Em suma, José de Almeida e Vasconcellos Soveral e Carvalho tinha como missão organizar a 

estruturação do território. Para isso, era necessário conhecer a capitania. Sendo assim, em junho de 

1773 saiu de Vila Boa, tenho retornado depois de quatro meses e 23 dias (PINHEIRO, COELHO, 2006, 

p. 143). Fruto disso é o seu segundo diário, elaborado pelo Ajudante de Ordens Thomas de Souza, que 

também foi o responsável pelo importante registro cartográfico popularmente conhecido por Mapa 

dos Julgados, finalizado em 1778, cujo nome oficial é Carta ou Plano Geographico da Capitania de 

                                                 
43 De acordo com Marivone Matos Chaim (1983, p. 99), esses indígenas foram transferidos em 1780 para o 
aldeamento de São José de Mossâmedes. Este aldeamento, por sua vez, encontrava-se em estado de “semi-
decadência” em 1828, abrigando apenas 129 pessoas.  
44 Conferir OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás, barão de Mossâmedes], José de Almeida 
Vasconcelos [de Soveral e Carvalho], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, remetendo mapa dos moradores de Goiás, organizado a partir das relações recebidas dos párocos em 
1773. Vila Boa, 25 de janeiro de 1774. AHU_ACL_CU_008, Cx. 27, Doc. 1762 – Goiás. 
45 Essa população aumentou nos anos seguintes: 58.703 pessoas em 1784 e 60.428 pessoas em 1792. Conferir 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], Tristão da Cunha Meneses, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo mapa da população de Goiás em 1784. Vila Boa, 
17 de julho de 1784. AHU_ACL_CU_008, Cx. 35, D. 2155 e OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], 
Tristão da Cunha Meneses, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, 
remetendo mapas da população da capitania de Goiás e das forças militares que a guarnece. Vila Boa, 28 de julho 
de 1792. AHU_ACL_CU_008, Cx. 38, D. 2395. 
46 Nem sempre a poligonal da freguesia coincidia com a dos julgados, mas em determinados casos dá para fazer 
essa comparação em função dos arraiais que estavam subordinados às cabeças de julgado, sendo que todos eles 
acumulavam a função de freguesia (mas não o contrário). 
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Goyas47 (Mapa 13). Nesse intervalo de cinco anos, Thomaz de Souza foi alçado ao posto de Sargento 

Mor do Regimento da Cavalaria, conforme consta na legenda do mapa.    

                                                 
47 Carta ou Plano Geographico da Capitania de Goyas. Código 2063, Localização 10.01.2063. Fonte: Arquivo 
Histórico do Exército – Rio de Janeiro. 

 

Mapa 13. Carta ou Plano Geographico da Capitania de Goyas, 1778 
Fonte: Arquivo Histórico do Exército – Rio de Janeiro 
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Antes desse mapa, nenhuma base cartográfica havia identificado a rede de julgados, registrada na 

trama urbana composta por aldeias, arraiais e freguesias em meio a estradas (com exceção do caminho 

ao norte48). A carta geográfica apresentava ainda a malha hidrográfica e o relevo, que serviram de 

balizas para as fronteiras da capitania. Mesmo com a fronteira bem delimitada, na legenda 

encontramos a sua descrição: 

Esta Capitania he de marcada da Barra do Rio Pardo por ele asima té as suas 
cabeçeiras, buscam çe as do Araguay por ele abaxo té fazer Barra no Tocantins; pello 
Tocantins asima té a Barra do Rio Manoel Alves: buscaçe a ponta da Serra Cordilheira 
e segueçe pello cume dela athe a Serra de Lourenço Castanho. Arrependidos. Escuro 
Serra da Canastra. Marcella até a Barra do Sapucay. pello Rio Grande abaixo the 
onde nelle faz Barra o do. Rio Pardo. o que tudo vay notado. 

Além dos limites da capitania, o mapa apresenta o contorno da jurisdição de cada julgado e, 

consequentemente, de toda a Comarca de Vila Boa. A área da comarca, composta pelos treze julgados 

não inclui em sua zona de atuação a Ilha de Santana (Ilha do Bananal), mesmo fazendo fronteira com 

os julgados de Natividade, Conceição e Crixás. Outro detalhe que nos chamou a atenção ao analisar o 

mapa diz respeito à grande extensão que compreende os julgados de Vila Boa e de Natividade, 

localizados nas extremidades opostas da capitania. Em relação à dimensão variada dos 13 distritos dos 

julgados, a legenda no canto inferior direito do mapa explica que “(...) huns compreendem pequeno 

terreno por serem mais povoados, outros muito grandes por terem muitas terras internamente 

despovoadas como he Villa Boa e Natividade.” 

Comparando o distrito do Julgado de Vila Boa49 com o termo de Vila Boa, percebemos que a área de 

jurisdição do julgado apresentava um alcance muito superior ao termo da vila. Flexor (2004, p. 208) se 

deparou com a mesma situação em seus estudos sobre as vilas da Capitania da Bahia, ao perceber que 

nem sempre os limites dos termos das vilas coincidiam com os das freguesias ou dos julgados. Isso se 

explica pelo simples fato de não terem sido criados simultaneamente. 

No mapa verificamos que os arraiais ao sul passam a ter maior representatividade, por figurarem com 

mais cabeças de julgado que no levantamento anterior, de 1758. Os novos julgados ao sul 

correspondem ao Rio das Velhas e ao julgado de Santa Cruz. Os julgados de Santa Luzia e Meia Ponte, 

juntamente com o julgado de Vila Boa se mantiveram, mas provavelmente sofreram com a alteração 

dos seus distritos em função da criação de novos julgados. Na região central surgiu um novo julgado, 

o de Crixás, que chega para compor com os julgados já existentes como o de Pilar e o de Traíras. Ao 

norte também encontramos novos julgados e a extinção de outros. Os julgados de Natividade, Arraias 

                                                 
48 Fato surpreendente, se considerarmos que o Governador e o Sargento Mor estiveram no arraial em 1773. 
49 Como Vila Boa era sede da Comarca, a sua designação como Julgado é bastante peculiar. 
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e São Felix continuaram, ao passo que os julgados de Flores e Barra da Palma foram incorporados a 

outros distritos. O Julgado de Conceição foi criado ao sul de Natividade e o de Cavalcante, fronteiro à 

Arraias, foi criado em substituição ao Julgado de Couros50.   

Em sua viagem de reconhecimento pela capitania em 1773, o Governador José de Almeida 

Vasconcellos Soveral e Carvalho era sempre muito bem recebido por onde passava, com festa, missa 

e ópera. Por outro lado, sua chegada no Arraial de Couros não teve nenhum tipo de reação por parte 

dos moradores e tampouco das autoridades locais. Conforme consta no segundo Diário do Barão de 

Mossâmedes (PINHEIRO, COELHO, 2006, p. 131), “os Juizes deste Julgado se descuidarão, de asistir a 

entrada de S. Exa. neste Arraýal, de forma q. não houve recebimto. algum. Foi S. Exa. á Igra. ouvio a 

Missa do seu cappelam, e se recolheo a caza da sua aposentadoria.” Este episódio se repetiu dois 

meses depois quando por lá passou o Ouvidor, que presenciou a mesma “desatenção”. A consequência 

disso foi a prisão dos juízes (PINHEIRO, COELHO, 2006, p. 131) 

O Dr. ouvidor qdo. chegou a este Arrayal de correição no més de Novembro conheceo 
daquella parecida desatenção ao lugar de S. Exa. inhabilitou os Juizes pa. servirem 
mais os cargos da Reppublica, e os fés transportar a Villa boa como prezos por 
desatentos. S. Exa. o mandou reprehender publicamte. pelo Ajudte. das ordens. 

Os juízes, segundo consta, se desculparam “munto humildemente” e o governador os liberou para 

tomarem posse novamente de seus cargos. Essa “desatenção” pode ter contribuído para o 

rebaixamento de Couros, mas outros fatores detectados em 1766 – como a baixa densidade não só de 

Couros, como também de Barra da Palma e Arraias51 –  fizeram com que houvesse um remanejamento 

das jurisdições entre os julgados daquela região “povoadas de fazendas de gado”. O Arraial de Couros 

passou a pertencer ao distrito do Julgado de Santa Luzia, ao passo que Barra da Palma foi incorporada 

ao Julgado de Arraias. Flores do Paranã, que estava na mesma região e se caracterizava por um distrito 

de “chapadas despovoadas”, mas com algumas fazendas de gado, roças e engenhos de cana52, passou 

à jurisdição do novo Julgado de Cavalcante.  

                                                 
50 Couros passou a desempenhar a função de Cabeça de Julgado após 1758. Couros é a atual cidade de Formosa. 
51 Conferir OFÍCIO do [ouvidor-geral de Goiás], desembargador Antônio José de Araújo e Sousa, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado], sobre a lei das resistências; o 
procedimento que se deve ter quando os resistentes forem pessoas poderosas; o pequeno número de fogos dos 
julgados de Couros (Paranã), Barra da Palma (Terras Novas) e Arraias; a dificuldade da administração da justiça 
devido às grandes distâncias entre eles; acerca da nova lei dos testamentos e a criação de novos auditores. Vila 
Boa, 30 de dezembro de 1766. AHU_ACL_CU_008, Cx. 22, D. 1418 – Goiás. 
52 Conferir CARTA do ouvidor-geral de Goiás, António da Cunha Sotomaior, ao rei [D. José], remetendo relação 
dos lugares e povoações da capitania de Goiás, as distâncias que existem de umas às outras e a descrição dos 
rios que banham as povoações, para se formar uma carta topográfica de todo o Brasil, evidenciando-se os 
sertões. Vila Boa, 30 de abril de 1758. AHU_ACL_CU_008, Cx. 15, Doc. 892 – Goiás. 
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Como vimos, a lealdade ao Rei ou aos seus representantes na Capitania de Goiás não era uma das 

características dos juízes ordinários. Essa falta de compromisso, por assim dizer, se estendia aos oficiais 

municipais da Câmara. Lemes (2009, p. 394) aponta que em 1779 os juízes ordinários receberam da 

Câmara de Vila Boa uma “Carta de Diligência”, alertando para o fato de que que os rendimentos dos 

julgados da comarca estavam sob “única e exclusiva responsabilidade e poder” daquela Câmara. Essa 

chamada foi necessária por conta dos “desvios e descaminhos” das receitas, que não estavam 

chegando até Vila Boa.  

Curiosamente, na outra ponta os juízes ordinários reclamavam que os arraiais passavam por 

necessidade e por falta de recursos. Como exemplo, temos uma carta53 enviada pelos juízes ordinários 

do Julgado de Pilar ao Rei D. José em 1762, revelando que um valor ínfimo do rendimento arrecadado 

no julgado54 enviado à “cabeça da comarca” retornava a Pilar, tanto que até aquele ano a cadeia 

utilizada pelo julgado não passava de uma casa alugada sem segurança alguma, uma vez que mesmo 

prendendo os “malfeitores”, os mesmos fugiam com facilidade. Os juízes solicitam ao rei, além da 

construção da cadeia, a construção de uma casa de concelho e de uma ponte sobre o Rio das Almas. 

Quatro anos depois, a solicitação da cadeia estava em vias de ser atendida. Em carta55 ao Rei D. José, 

o Ouvidor e Desembargador Antônio José de Araújo e Sousa informa que as cadeias de Pilar e Meia 

Ponte estavam em obras – enquanto a Casa de Câmara e Cadeia de Vila Boa estava sendo concluída. 

Analisando a Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783 (BERTRAN, 2010), constatamos que a rede 

de julgados se manteve sem alterações e assim seguiu até a virada do século56. Diante desse cenário, 

nos perguntamos: por que a Coroa sustentou sua postura de não elevar novas vilas ao longo do século 

XVIII e sim fortalecer a rede de julgados? Comparando a situação da Capitania de Goiás com as 

capitanias vizinhas, que também tiveram na exploração do ouro o marco inicial para o povoamento do 

território, percebemos a existência de uma rede urbana composta também por vilas, além dos arraiais.  

                                                 
53 CARTA dos juízes de julgado de Pilar, ao rei [D. José], solicitando que do rendimento do Conselho do arraial do 
Pilar se faça cadeia e Casa do Conselho, ponte no rio das Almas e o que mais for preciso a benefício do mesmo 
arraial e de mais de cinco mil pessoas do seu distrito. Pilar, 24 de março de 1762. AHU_ACL_CU_008, Cx. 18, D. 
1077 – Goiás.  
54 De acordo com a carta, o distrito do julgado contava com mais de 5.000 pessoas em 1762. 
55 CARTA do [ouvidor-geral de Goiás], desembargador António José de Araújo e Sousa, ao rei [D. José], remetendo 
planta da nova cadeia de Vila Boa, que se encontra quase terminada e informando que nos arraiais de Pilar e 
Meiaponte também se estão construindo novas cadeias. Vila Boa, 18 de julho de 1766. AHU_ACL_CU_008, Cx. 
22, D. 1384 – Goiás. 
56 Apenas com a substituição do nome do Julgado do Rio das Velhas que passou a ser Julgado do Desemboque. 
No distrito desse julgado existiam dois movimentados registros: Rio das Velhas e Desemboque, conforme vemos 
na tabela 7. Recapitulando, ambos estavam situados no Sertão da Farinha Podre, região atualmente conhecida 
por Triângulo Mineiro no Estado de Minas Gerais. 
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Fonseca (2009, p. 112) aponta que em 1822, das 213 vilas da colônia apenas 7,5% estavam na Capitania 

de Minas Gerais, que acolhia 20% da população total. Na passagem do século XVIII para o XIX, a 

capitania comportava em seu território uma rede urbana com mais de 300 arraiais (sendo alguns deles 

sede de freguesia e cabeça de julgado), apenas 13 vilas e uma cidade. A rede urbana da Capitania do 

Mato Groso não tinha tantos arraiais como em Minas Gerais ou Goiás, mas na passagem do século 

apesentava uma rede composta por cinco vilas e fortificações na fronteira oeste. Nesse caso, além da 

questão básica de se estabelecer a segurança de uma região mineradora, recaía também a 

reponsabilidade de povoar e proteger a fronteira - que não era apenas da capitania, mas sim de toda 

a colônia.  

Tabela 9. Vilas nas capitanias mineradoras do século XVIII 
Fontes: variadas, vide notas de rodapé 57, 58 e 59. 

Vilas das Capitanias Mineradoras do século XVIII 
Capitania de Minas Gerais Capitania de Mato Grosso Capitania de Goiás 

13 vilas57 5 vilas58 1 vila59 

Buscando vislumbrar quais seriam os interesses da Coroa em manter a Capitania de Goiás longe da 

atuação das Câmaras, sobretudo no século XVIII, vamos analisar algumas hipóteses para a não 

elevação de arraiais à condição de vila. A primeira hipótese foi aventada por Cláudia Damasceno 

Fonseca no caso da Capitania de Minas Gerais. Segundo Fonseca (2001, p. 781), uma razão para o 

número reduzido de vilas60 se justificava em função de disputas territoriais internas. A ereção de uma 

nova vila resultaria na diminuição das rendas municipais do concelho vizinho, em virtude da redução 

do seu termo. Considerando que até 1809 Vila Boa figurava como a única sede de concelho naquele 

território, a criação de uma nova vila certamente não iria interferir no seu termo, a não ser que fosse 

a elevação de um dos arraiais subordinadas a ela – o que seria pouco provável, dado o grau de 

desenvolvimento dessas povoações. Por outro lado, o termo de Vila Boa tinha uma área de 

abrangência bastante limitada, se comparada à extensão territorial da capitania.  

Outra hipótese diz respeito aos pedidos de administração de justiça nos arraiais, de acordo com Zenha 

(apud FONSECA, 2001, p. 774). Normalmente essa argumentação era usada em regiões com maior 

                                                 
57 Mariana, antiga Vila de Nossa senhora do Ribeirão do Carmo, não foi contabilizada neste quadro por ter se 
tornado cidade ainda no século XVIII. 1711: Vila Rica (Ouro Preto); Vila Real do Sabará. 1713: São Jõao Del Rei. 
1714: Vila Nova da Rainha (Caeté); Vila do Príncipe (Serro). 1715: Piedade do Pitangui. 1718: São José Del Rei 
(Tiradentes). 1730: Minas Novas. 1789: São Bento do Tamanduá (Itapecerica). 1790: Queluz (Conselheiro 
Lafaiete). 1791: Barbacena. 1798: Campanha da Princesa (Campanha); Paracatu do Príncipe (Paracatu) 
(FONSECA, 2001, p. 774).  

58 1727: Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá (Cuiabá). 1752: Vila Bela da Santíssima Trindade. 1778: Vila 
Maria do Paraguai (Cáceres). 1781: Vila de São Pedro del Rei (Poconé). 1783: Vila de Casalvasco (ARAUJO, 2000).  

59 1739: Vila Boa (Goiás). 

60 Pouco expressivo, se comparado ao número de arraiais lá existentes no século XVIII. 



188 | S e r t õ e s  d e  m a r  a  m a r :  G o y a z e s  e m  s u a s  f i l i g r a n a s   

 

incidência de disputas, roubos e mortes. Uma forma de tentar contornar tal situação, sem que fosse 

preciso a ereção de uma vila, seria com a criação de julgados. Arraes (2017, p. 370, 371) aponta que 

os habitantes das ribeiras de Assú e Apodi solicitaram ao Ouvidor Geral da Paraíba em 1752 a criação 

de cargos de juiz ordinário e escrivão, de modo a atender as causas judiciais e administrativas naquela 

região. Anos depois, em 1773 os moradores da povoação de Caicó fizeram a mesma solicitação, cujos 

juízes seriam eleitos pela Câmara da cidade do Rio Grande (ARRAES, 2017, p. 251).  

Esse artifício foi colocado em prática nas Minas de Goiás e do Tocantins na década de 1730. 

Considerando que a Capitania de Goiás em 1783 já possuía 13 julgados, em tese ela já estaria 

salvaguardada em termos de justiça. Analisando o pedido dos Juízes ordinários de Meia Ponte em 

janeiro de 1779 à D. Maria I61 para elevação do arraial ao status de vila, identificamos que os 

magistrados exaltam a importância do núcleo, tanto que já era cabeça de julgado desde 1739. O 

simples fato de dotar determinadas regiões com o aparato judiciário, já não era suficiente. Mesmo 

assim, o pedido não foi atendido. 

Com a não ereção de vilas e consequentemente com a não instalação da Casa de Câmara e Cadeia, a 

Coroa poderia manter a administração colonial longe dos mandatários locais, uma vez que alguns 

funcionários da Câmara – como os vereadores e o procurador do concelho – eram figuras de destaque 

da sociedade local, eleitos pelo povo. Alinhada com a política centralizadora da Coroa, essa hipótese 

ganha peso. Nauk de Jesus (apud NOGUEIRA, 2008, p. 96) destaca ainda outros pontos relevantes, 

como a constituição de redes clientelares mantidas através de “círculos de cooperação comerciais nos 

quais a posse de cargos era tão ou mais importante do que o próprio controle das rotas de comércio”. 

Essa rede era estabelecida com o entrelaçamento da prática política por meio de cargos na Câmara e 

os interesses econômicos da elite local. De acordo com o pesquisador (NOGUEIRA, 2008, p. 96), a busca 

pelos cargos  

(...) geraria enormes disputas em torno da jurisdição do exercício de um posto 
político, pelo que ele poderia representar no controle das rotas comerciais (e de 
contrabando) que asseguraria grandes lucros para os cofres reais ao mesmo tempo 
em que garantiria a continuidade dos interesses da rede clientelar envolvida nos 
negócios. 

Pelo que percebemos, a Coroa não estava disposta a elevar vilas e dar poder à elite local. Souza (2015, 

p. 10) chama a atenção para a elite da sociedade típica das minas que, ao contrário das oligarquias 

bem estabelecidas dos grandes engenhos e câmaras do litoral, “(...) se compunha e descompunha ao 

                                                 
61 CARTA dos juízes ordinários do julgado de Meia Ponte, à Rainha [D. Maria I], solicitando que se crie Vila, Câmara 
inteira e Conselho no arraial de Meiaponte, com as respectivas obras públicas que necessita aquela comarca para 
se transformar em vila, ficando-lhe anexados alguns arraiais e julgados vizinhos. [Goiás, 29 de janeiro ant. 1779]. 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 31, D. 1961 – Goiás. 
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sabor de circunstâncias, reinventando formas e princípios estratificadores, premiando arrivistas e 

abrindo espaço a indivíduos que haviam adquirido fortuna com rapidez vertiginosa” (SOUZA, 2015, p. 

10). Essa elite, não raro entrava em conflitos diretos com autoridades do poder metropolitano, do 

Senado da Câmara e com os representantes eclesiásticos.  

Se em Minas Gerais, assim como atesta Fonseca (2011, p. 32, 33), a “instituição de vilas com vastos 

termos era o meio utilizado pela Coroa para fazer com que o braço da justiça e do fisco chegasse até 

os arraiais mais longínquos (...)”, em Goiás a tática da Coroa Portuguesa foi outra. Para além do sistema 

de dominação e controle que envolvia a rede eclesiástica62, a implantação de aldeamentos63, a criação 

de presídios e a conformação da malha fiscal64, foi por meio da constituição de uma rede de julgados 

que o poder metropolitano se fez presente nas minas goianas – ou pelo menos delegava sua presença 

aos ouvidores. Melhor dizendo, ao ouvidor – apenas um para toda a capitania até a virada do século. 

  
2.4. As comarcas 

De acordo com Salgado (1985, p. 76), para o desempenho das funções de ouvidor, a sua área de 

atuação envolvia um raio de até dez léguas de onde estivesse lotado. Considerando dados do início do 

século XIX, quando a malha viária já estava mais conformada, verificamos que uma viagem de Vila Boa, 

sede da Comarca, para as outras cabeças de julgado levava alguns dias, em função das longas 

distâncias65, conforme se pode ver nas tabelas a seguir66.  

Diante desse cenário era de se esperar a ineficácia da administração da justiça e a insubordinação por 

parte dos juízes ordinários espalhados pelos julgados desse vasto território. Em 1766 o Ouvidor 

Desembargador Antônio José de Araújo e Sousa, em ofício67 ao Secretário da Marinha e Ultramar 

                                                 
62 Composta pelas freguesias e capelas. Sobre o território eclesiástico, conferir Boaventura (2007).  
63 Sobre os aldeamentos, conferir Chaim (1983). 
64 Formada sobretudo pelos registros e contagens, espalhados pelas estradas, além das casas de fundição, 
localizadas nos núcleos urbanos. 
65 Como base de cálculo, levamos em consideração aproximadamente cinco léguas por dia. O ritmo dessa viagem 
seria um pouco mais intenso que a “marcha ´à paulista´” exposta por Furtado (2016, p. 372), que corresponderia 
de três a quatro léguas por dia. 
66 Dados retirados do Mapa da distancias, que há da Cabeça de huns a outros Julgados; e a Capital de Villa Bôa 
a cada hum d´elles no giro da Capitania de Goyaz. In LIVRO de registro da correspondência oficial de d. Francisco 
de Assis Mascarenhas, capitão geral da capitania de Goiás, com a Corte, relativo ao governo da dita capitania. 
Fonte: Biblioteca Nacional – Manuscritos –  Cod. 09. 04. 002. Docs. 168. 
67 OFÍCIO do [ouvidor-geral de Goiás], desembargador Antônio José de Araújo e Sousa, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado], sobre a lei das resistências; o procedimento que 
se deve ter quando os resistentes forem pessoas poderosas; o pequeno número de fogos dos julgados de Couros 
(Paranã), Barra da Palma (Terras Novas) e Arraias; a dificuldade da administração da justiça devido às grandes 
distâncias entre eles; acerca da nova lei dos testamentos e a criação de novos auditores. Vila Boa, 30 de 
dezembro de 1766. AHU_ACL_CU_008, Cx. 22, D. 1418. 
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Francisco Furtado, entre outras coisas, alerta sobre a dificuldade em administrar a justiça em função 

das grandes distâncias e das situações adversas enfrentadas pelos caminhos.  

Tabelas 10 e 11. Distância entre Vila Boa e as cabeças de Julgado em 1804 
Fonte: Biblioteca Nacional. Cod. 09. 04. 002. Doc. 168. 

Julgados da 
Repartição do Sul 

Distância 
em léguas 

Duração 
aproximada 
da viagem 

Meia Ponte 25 5 dias 
Crixás 35 7 dias 
Pilar 40 8 dias 
Santa Luzia 50 10 dias 
Traíras 51 10 dias 
Santa Cruz 55 11 dias 
Desemboque  140 28 dias 

O Governador José de Almeida Vasconcelos de Soveral e Carvalho enviou em 1774 um ofício68 ao 

Secretário de Estado da Marinha e Ultramar Martinho de Melo e Castro suplicando ao Rei a divisão da 

comarca, com o mesmo argumento da grande extensão da capitania. Como sugestão, o governador 

recomendou a divisão da comarca em duas, mantendo-se os julgados da Cabeceira do Rio das Velhas, 

Pilar, Traíras, Meia Ponte e Santa Luzia junto à Comarca de Vila Boa69. Os outros julgados ao norte, 

como o de Natividade, Carmo, Pontal, Arraias, Barra da Palma, Paranã (Flores) e Cavalcante ficariam 

vinculados a São Felix70, com a justificativa de já se achar naquele arraial a Casa de Fundição. Segundo 

consta no ofício, havia 17 anos que um ouvidor em correição não passava de São Félix. No mesmo 

ofício, o governador solicitou a criação do cargo de Juiz de Fora na Comarca de Vila Boa. 

Não era unânime o desejo de dividir a comarca para a melhor administração da justiça. Convocado em 

1779 pelo Governador Luís da Cunha Meneses71 para dar seu parecer quanto à questão, o Ouvidor 

                                                 
68 OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás, barão de Mossâmedes], José de Almeida Vasconcelos [de 
Soveral e Carvalho], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a 
possibilidade de dividir a Comarca de Goiás devido a sua grande extensão, facilitando a administração da Justiça, 
retirando excessivas utilidades de alguns ministros que recebem emolumentos por várias funções, e acerca da 
necessidade de se criar o ofício de juiz de Fora. Vila Boa, janeiro de 1774. AHU_ACL_CU_008, Cx. 27, D. 1753. 
69 Como o ofício é de 1774, nem todos os julgados coincidem com aqueles que encontramos no mapa de 1778, 
razão pelo qual ele não faz menção a dois julgados que estão no mapa: o de Crixás e o de Santa Cruz. 
70 Pelo mesmo motivo da nota acima, ele cita alguns julgados extintos, ao passo que não faz referência ao Julgado 
de Conceição, que se encontra no mapa de 1778. 
71 Em função do ofício do Ouvidor-geral e Desembargador Antônio José de Araújo e Sousa emitido em 1766, a 
Coroa solicitou ao Governador Luís da Cunha Menezes um parecer a respeito da situação. Foi então que o 
governador passou a voz ao Ouvidor Antônio José Cabral de Almeida, em exercício de 1769 a 1779. O parecer foi 
emitido em 30 de dezembro de 1779 e pelo seu teor, o ouvidor não estava muito preocupado com o seu sucessor. 
Conferir CARTA do [governador e capitão-general de Goiás], Luís da Cunha Menezes, à rainha [D. Maria I], sobre 
os grandes incômodos dos habitantes de Goiás devido à grande extensão da capitania e sua natureza inóspita; a 
necessidade de um ouvidor no arraial de São Félix, de Juízes de Fora no lugar de juízes leigos, e de um Ministro 

Julgados da 
Repartição do 

Norte 

Distância 
em léguas 

Duração 
aproximada 
da viagem 

São Felix 100  20 dias 
Cavalcante 120  24 dias 
Conceição 123  24 ½ dias 
Arraias 124  25 dias 
Natividade 147  29 ½ dias 
Carmo 200 40 dias 
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Antônio José Cabral de Almeida achava “arbitrária” a “divisão da ouvidoria desta comarca em duas”. 

O ouvidor reconhecia a grande extensão da comarca, no entanto assinala que “essa grandeza consiste 

em sertões vários e despovoados, com pequenos Arrayais, que há não tem povo; que possa sustentar 

duas ouvidorias, nem processos, e copias de autos, que as mereção”. Sobre a localização da nova 

comarca em São Félix, Antônio José afirmou que o novo ouvidor continuaria transitando muitas léguas 

por caminhos “pestíferos” e “perigosos”. Como solução, ele sugeriu que, em vez de criar uma nova 

comarca com ouvidor, aquela região fosse servida de um fiscal “(...) indo o unico Ouvidor desta 

capitania tirar as devassas do [ilegível] quando lhe fosse mais cômodo como se praticou em muitos 

annos, que aquella Real Casa se manteve sem Intendente, sem que por isso deixasse de ser bem 

servida a Magestade”. Nesse momento ele desconsiderou totalmente a administração da justiça e 

voltou sua preocupação apenas para a coleta dos tributos. 

Com essa resposta, a Coroa ficou em posição confortável e resolveu criar a nova comarca apenas em 

1809. Antes disso, no governo Francisco de Assis Mascarenhas, o ouvidor da comarca o Doutor Manoel 

Joaquim de Aguiar Mourão fez um importante relato72 sobre a situação da justiça em 1804 e reforçou 

a necessidade da criação de outra comarca. Dessa vez, a indicação do lugar mais apropriado para ser 

a “cabeça da Comarca do Norte” foi o Arraial de Natividade “tanto por ser o demaior consideração da 

mesma Repartição, como por ser omais central, e apto para a comodidade dos Povos”.  São Felix não 

tinha mais o prestígio de outrora, tanto que a Casa de Fundição foi transferida para Cavalcante em 

1796, conforme tratamos anteriormente. 

O Ouvidor Doutor Manoel Joaquim de Aguiar Mourão constatou que para um ouvidor fazer correição 

em todos os julgados da comarca, seriam necessários 166 dias de marcha “além das falhas, e da estada 

em cada hum d´elles”, ressaltando que “ainda quando a penas em sete mezes do anno são praticaveis 

as marchas de huns para outros Julgados pelo pezado Inverno, que nos outros enchendo 

immensuraveis Rios, e cauzando Epedemias”. Palavra de quem realmente se dirigia a campo, ao 

contrário de outros ouvidores de gabinete, como deve ter sido Antônio José Cabral de Almeida. De 

acordo com Mourão, em 1804 a Comarca de Vila Boa era composta pelos Julgados de Meia Ponte, 

Pilar, Santa Luzia, Santa Cruz, Desemboque, Crixás, Traíras, São Félix, Cavalcante, Arraias, Conceição, 

                                                 
de Letras para presidir a Câmara de Vila Boa; acerca da supressão do cargo de intendente da Casa de Fundição, 
sugerindo a abolição das propinas pagas aos camaristas e juízes ordinários para benefício da dita Câmara e para 
auxiliarem nos pagamentos dos sargentos-mor e ajudantes de auxiliares que devem ser pagos por aquela 
repartição. Vila Boa, 2 de janeiro de 1775. AHU_ACL_CU_008, Cx. 32, D. 1999. 
72 Conferir LIVRO de registro da correspondência oficial de d. Francisco de Assis Mascarenhas, capitão geral da 
capitania de Goiás, com a Corte, relativo ao governo da dita capitania. Fonte: Biblioteca Nacional – Manuscritos 
– Cod. 09. 04. 002. Doc. 45. 
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Natividade e Carmo73, cada um com dois juízes ordinários, um juiz de órfãos e um provedor de defuntos 

e ausentes. 

A solicitação de uma nova comarca enfim foi acatada em 1809, juntamente com a criação de um posto 

de Juiz de Fora em Vila Boa, em substituição aos juízes ordinários. Arraes (2017, p. 261, 262) explica 

de forma didática as diferenças entre esses dois juízes: 

Enquanto que o juiz ordinário da vila ou do julgado era “homem bom” não bacharel, 
o juiz de fora era fidalgo e togado, ou seja, tinha formação acadêmica em Coimbra. 
O juiz de Fora carregava uma vara branca como sinal distintivo e simbólico de sua 
posição perante o Ordinário que, por sua vez, levava consigo a vara vermelha. (...) a 
distinção básica entre ambos relacionava-se a quem os designava: o ordinário era 
eleito anualmente nas câmaras das vilas; o de fora nomeado pelo rei, com claro 
objetivo de corrigir as injustiças e os atos desconsiderados pelos “juízes da terra” e, 
em especial, intensificar o poder da Coroa no território onde “tomava lugar”. (...) 
cabia ao juiz de fora supervisionar e presidir os trabalhos das câmaras no que tange 
a aplicação das leis do Reino e atentar para os temas acordados em vereação. 

A atuação do Governador D. Francisco de Assis Mascarenhas, conforme vimos no capítulo anterior, foi 

marcada pelo fomento à agricultura aliada ao comércio com o Grão Pará via navegação dos rios 

Araguaia e Tocantins. Num momento em que as minas de ouro já apresentavam visíveis sinais de 

esgotamento, a Coroa optou pela elevação de uma vila inserida nessa nova ordem. A Vila de São João 

das Duas Barras, juntamente com a Comarca de mesmo nome e o posto de Juiz de Fora para a Comarca 

de Vila Boa foram criados por meio de Decreto do Príncipe de 18 de março de 180974. A partir do 

decreto, ficou estabelecido que os julgados de Porto Real75, Natividade, Conceição, Arraias, São Felix, 

Cavalcante, Flores e Traíras iriam compor a nova comarca, ao passo que os julgados de Crixás, Pilar, 

Meia Ponte, Santa Luzia, Santa Cruz e Desemboque permaneceriam subordinados à Comarca de Vila 

Boa. 

As divisões políticas da Capitania em norte e sul decorreram da evidente diversidade das duas zonas 

que já se revelava desde os momentos iniciais do território, caracterizado pelas Minas de Goyaz e 

Minas do Tocantins. A distribuição política reforça a tese de que o território era heterogêneo em 

termos de geografia física e humana, bem como nas formas de organização do cotidiano em função 

das economias ali praticadas e das interfaces estabelecidas com outras áreas da Colônia. As transações 

comerciais na Comarca Norte habitualmente dialogavam com as capitanias de Pernambuco, Bahia, e 

Maranhão por terra e com o Pará por vias fluviais; a Comarca do Sul, por sua vez, estabeleceu maior 

                                                 
73 Julgado criado entre 1783 e 1804. 
74 DECRETO de 18 de março de 1809 - Crea a nova Comarca de S. João das Duas Barras desannexando-a da de 
Goyaz. Disponível em: <https://goo.gl/U875kg>. Acesso em 18.jan.2018. 
75 O Julgado do Carmo foi substituído pelo Julgado de Porto Real, devido à localização da nova cabeça de julgado 
se encontrar às margens do Rio Tocantins. 
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contato com as capitanias de São Paulo e Minas Gerais, desdobrando-se em atividades comerciais 

também com a vizinha Capitania do Mato Grosso.  

O Príncipe regente justificou a criação da Comarca de São João das Duas Barras levando em conta a 

“melhor e mais commoda administração da Justiça”, e a escolha da localização da Vila de São João das 

Duas Barras, sede da nova comarca se deu com o objetivo de  

adiantar, e promover a agricultura, população e commercio daquella parte da 
Capitania por meio da navegação dos rios Maranhão e Araguaya, que fazem a 
communicação dela com as Capitanias do Pará e Matto Grosso, resultando desta a 
facilidade e augmento do commercio interno, e a riqueza e civilização dos habitantes 
destes terrenos, ainda pouco aproveitados (...). 

Sobre o local escolhido para a implantação da vila, o Príncipe sinaliza que deve continuar a ser provido 

o destacamento militar pela Capitania do Pará, mas “ficando pertencente à Capitania de Goyaz esta 

povoação”. De acordo com Alencastre (1979, p. 284), em março do ano seguinte seguiu para o Pará o 

Ouvidor da Comarca norte Theotonio Segurado, onde “mediu e demarcou um perímetro junto à foz 

do Tacaiuna, abaixo do registro de S. João dez léguas”, próximo ao encontro das águas dos rios 

Araguaia e Tocantins, na região atualmente conhecida por Bico do Papagaio. Enquanto a vila não 

estivesse pronta, o ouvidor foi autorizado a residir no Arraial de Natividade, onde morou por alguns 

bons anos. 

O tempo passou, mas nenhum vassalo fiel se propôs a morar naqueles confins do extremo norte da 

Capitania, muito distante da rede de julgados que deveria supervisionar. Situações semelhantes às 

descritas por Araujo (2015) e Dertl (2013), ao tratarem das tentativas de povoação de novos 

assentamentos na fronteira a oeste, como no caso da Vila Bela da Santíssima Trindade ou do Forte do 

Iguatemi, postos avançados de um esquema de ocupação e expansão dos territórios fronteiriços. 

Vários fatores contribuíam para a resistência em ocupar novas povoações, como a “(...) falta de 

assistência para o estabelecimento inicial, a imposição de trabalhos penosos e a disciplina rígida, apego 

a espaços de socialização já conhecidos e a insegurança de viver em sítios distantes” (DERTL, 2013, p. 

162). 

Pohl (1976, p. 220), em sua incursão pelo Rio Tocantins em 1818, não chegou a alcançar a Vila de São 

João das Duas Barras, mas nos passa algumas notícias relevantes 

No ano de 1809, o atual Ouvidor fundou este povoado com o nome de Vila de São 
João da Palma. Anteriormente, fora determinada a edificação de uma vila nos limites 
do extremo norte desta capitania, na confluência dos rios Araguaia e Tocantins, com 
o nome de São João das Duas Barras. O Sr. Segurado visitou o lugar e não achou 
adequado, especialmente por ser muito distante das demais localidades a ele 
subordinadas, na sua qualidade de ouvidor. Apesar de sua representação, não se 



194 | S e r t õ e s  d e  m a r  a  m a r :  G o y a z e s  e m  s u a s  f i l i g r a n a s   

 

renunciou ao projeto de edificar ali uma vila, apenas foi adiado sine die. Para esse 
fim o Ouvidor recebeu ordem de assinalar o local com um pelourinho, no qual foram 
afixadas as armas reais portuguesas. Como, porém, o Ouvidor, depois de madura a 
reflexão, julgou esse lugar absolutamente inconveniente (lá hoje se encontra um 
Registro com alguns soldados do Pará), colocou o mencionado pelourinho dez léguas 
ao norte, na margem ocidental do Rio Tocantins, na barra dos Tucanos, região muito 
fértil, mas situada na Capitania do Pará. De resto, da projetada vila, até agora 
nenhuma casa foi edificada. O intento, com a fundação de uma nova vila nestes 
ermos, outro não é que o do promover o povoamento da parte setentrional da 
Capitania de Goiás e, sobretudo, tornar navegável o Rio Maranhão. O Ouvidor 
também tem envidado esforços para atingir estes últimos objetivos. A região é 
estéril, de modo que não se pode esperar que o ingrato solo produza os víveres mais 
indispensáveis. No extremo norte desta capitania só pode ser cultivado um pouco 
de milho, que na vila de São João é preciso buscar a 12 léguas de distância. Não 
medram aqui nem as laranjeiras, limoeiros e bananeiras que vicejam em todos os 
lugares do país. Essas regiões, totalmente infecundas a esse respeito, são mais 
próprias para a criação do gado. 

Como vimos, a Vila de São João das Duas Barras ainda não havia sido devidamente ocupada e o ouvidor 

percebeu que seu trabalho sairia prejudicado em função da distância dessa vila em relação às cabeças 

de julgado. Foi então que em 1814 o Arraial da Barra da Palma foi elevado ao status de vila76 e passou 

a ser a sede da Comarca de São João das Duas Barras, também conhecida por Comarca do Norte. Os 

moradores do Arraial de Natividade ficaram muito ressentidos, pois almejavam a elevação do arraial a 

vila. Natividade, além de sede de freguesia, também era cabeça de julgado – e o núcleo urbano mais 

populoso da Comarca Norte. 

 
Imagem 16. São João das Duas Barras, por Burchell em 1829 

Fonte: FERREZ, 1981 

Como típica região de fazendas de gado, Barra da Palma não era dos arraiais mais populosos. Dessa 

vez o Príncipe regente preferiu não arriscar e determinou a isenção da Décima Urbana e do Dízimo no 

                                                 
76 Por meio do Alvará de 25 de fevereiro, que Crea a Villa de S. João da Palma cabeça da Comarca de S. João das 
Duas Barras na Capitania de Goyaz. Disponível em: <https://goo.gl/xjYvYj>. Acesso em 28.jan.2018. 
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período de dez anos a quem lá construísse uma casa na vila (e lá morar) ou para as pessoas que 

estabelecessem roça ou fazenda no termo da vila. A mudança da sede da Comarca Norte se deu pelo 

fato da nova vila estar localizada em região mais central, o que viabilizaria o trabalho do ouvidor. Além 

desse fator, outro tinha peso decisivo em relação à sua localização: “(...) e igualmente vantajosa para 

a navegação dos rios e communicação interior do paiz (...)”. 

Em 1819 Pohl (1976, p. 219) descreveu a Vila de São João da Palma como pequena e de “aspecto 

bastente pitoresco". Estava implantada em um lugar mais elevado, na barra do Rio Paranã com o Rio 

da Palma. Para ter essa vista, o ouvidor derrubou a mata a oeste. O núcleo urbano se caracterizava 

pela presença da casa dos funcionários, inclusive a casa de Theotonio Segurado, além de 15 cabanas 

cobertas com folhas de palmeiras, que não passavam de “míseros barracos” (POHL, 1976, p. 221). A 

destruição da igreja pelos índios em 1783 fez com que o vigário se mudasse para o Arraial de Conceição 

(POHL, 1976, p. 275). De acordo com Mattos (1979, p. 112), “(...) apesar dos maiores esforços e 

diligências por ele [Theotonio Segurado] praticadas para aumenta-la, não conseguiu ter outros 

moradores além dos parentes de sua mulher (muitos deles vítimas da insalubridade do lugar), e os 

empregados da administração da justiça”. 

Com a elevação das vilas de São João das Duas Barras e de São João da Palma, ficou claro que Coroa 

não estava preocupada em atender às solicitações dos arraiais para serem elevadas a vila, e nenhum 

argumento a convenceria. Fonseca (2009, p. 114), ao analisar vários pedidos para a elevação de arraiais 

a vila na Capitania de Minas Gerais, verificou que em suas solicitações os nobres elencavam alguns 

atributos locais como justificativa, levantando sobretudo importantes índices de urbanidade ao 

sinalizar o grau de desenvolvimento daqueles arraiais. Tudo em vão. Ao promover novas 

municipalidades a única intenção da metrópole era acolher as suas próprias estratégias. Nesse 

momento o que estava em pauta era o fomento à navegação dos rios e a movimentação do comércio 

entre as capitanias.  

 



MAPA COM A DELIMITAÇÃO DOS DISTRITOS DOS JULGADOS, CAMINHOS E REDE URBANA (1778 - 1809)

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fontes diversas, tendo como base principal a Carta ou Plano Geographico da Capitania de Goyas, 1778 (Arquivo Histórico do Exército). Também foram u�lizados o Mappa Geografico da Capitania de 
Villa boa de Goyas, 1819, (Biblioteca Nacional) e o Mappa dos sertões que se comprehendem de Mar a Mar entre as capitanias de S. Paulo, Goyazes, Cuyabá, Mato-Grosso e Pará, c. 1766 - 1775 (Biblioteca Nacional).
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IMAGEM DA PÁGINA SEGUINTE: Detalhe da Prespectiva de Villa Boa de Goyas de 1803. 

Fonte: Biblioteca Mario de Andrade – Coleção de Obras Raras - São Paulo 
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CAPÍTULO 3. URBANIZAÇÃO PARA ALÉM DO OURO  

 

 núcleos mineradores da Capitania de Goiás tiveram a Igreja como principal agente 

modelador do ordenamento urbano1, que também contaram com outros agentes 

que contribuíram e guiaram o seu desenvolvimento, caso das estradas, que 

conduziam aos outros arraiais e moldavam no intraurbano as principais vias e dos cursos d´água, que 

estavam diretamente relacionados à economia, em função da extração do ouro. O caráter espontâneo 

e vernacular desses assentamentos marcou os primeiros anos de ocupação, compostos por habitações 

rudimentares e capelas situadas nos pontos mais altos do núcleo, tal como ditavam as recomendações 

eclesiásticas daquela época (VIDE, 2011).  

A Igreja trazia para junto de si novos aglomerados, criando, em torno dos adros, o espaço de convívio 

social durante o período colonial. Com o crescimento do núcleo e sua consolidação, não demorava 

para que o arraial fosse reconhecido como freguesia e tivesse sua capela adquirido o status de matriz, 

passando assim a ter outros arraiais subordinados a si. Concomitantemente, os arraiais que atingiam 

                                                 
1 Sobre agentes modeladores das cidades no período colonial, conferir Vasconcelos (1997).  

Os 
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esse patamar normalmente também desempenhavam a função de cabeças de julgado, se destacando 

na rede urbana como núcleos proeminentes. Entretanto, com exceção de Vila Boa, o anseio por 

receber o título de vila permanecia apenas no campo do desejo. Isso se refletia na constituição urbana 

desses núcleos, que se desenvolviam sem normativas urbanísticas próprias das vilas do período 

colonial e sem as receitas municipais, o que prejudicava na instalação de equipamentos urbanos e 

obras de infraestrutura. Na teoria, parte do recurso arrecadado nos julgados deveria voltar à sua 

origem após passar pela Câmara, mas vimos no capítulo anterior que na prática isso nem sempre 

acontecia. A função de equipar os arraiais, como veremos ao longo desse capítulo, acabava ficando a 

cargo dos moradores mais abastados, responsáveis pelo calçamento das vias ou apenas dos passeios, 

construção de pontes, instalação de fontes e chafarizes, dentre outras benfeitorias.  

Apoiados em variáveis eleitas por Cláudia Damasceno Fonseca em seu estudo sobre a Capitania de 

Minas Gerais, buscaremos no presente capítulo analisar os índices de urbanidade de alguns núcleos 

para aferir aspectos de vitalidade e decadência na Capitania de Goiás. Ao medir os níveis de urbanidade 

dos núcleos da capitania vizinha na passagem do século XVIII para o XIX, Fonseca (2009, 2011) se 

debruçou sobre as petições encaminhadas às autoridades locais junto à Coroa para solicitar títulos 

para as suas povoações – como, por exemplo, o pedido de um arraial para alçar o título de vila. Diante 

dessa documentação, a pesquisadora levantou a argumentação utilizada pelos locais, destacando os 

atributos destacados daqueles lugares, argumentos que serviram de justificativa para que o núcleo 

urbano atingisse o status almejado. A partir desses critérios, a pesquisadora (FONSECA, 2009) chegou 

a alguns aspectos considerados importantes naquela época, quais sejam: o tamanho do núcleo; a sua 

riqueza; o prestígio de seus moradores; seu papel em relação à rede urbana2; a sua 

longevidade/antiguidade; fatos históricos relevantes dessas povoações; a “capacidade” dos 

habitantes3 e a presença de elites urbanas4; o grau de salubridade do núcleo, assim como a 

produtividade de suas terras; a quantidade de sobrados no sítio e a opulência das igrejas e suas 

confrarias. Dados quantitativos também eram muito relevantes, como os aspectos relativos ao 

desenvolvimento econômico e demográfico desses sítios.  

Inicialmente vamos abarcar de forma geral como se deu a constituição dos núcleos urbanos da 

Capitania de Goiás, que tiveram sua origem no contexto da mineração. Ao focar no intraurbano, vamos 

                                                 
2 A hierarquia diz respeito ao posto do núcleo urbano, ou seja, se ele era um arraial, um aldeamento, uma vila, 
uma cidade, sede de freguesia ou cabeça de julgado, dentre outros. 
3 Levando-se em consideração a sua capacidade de desempenhar atividades de cargos municipais (FONSECA, 
2011, p. 350), mormente cargos prestados pela população branca. A partir daí, alcançavam mais pontos aquelas 
localidades que possuíam maior número de brancos em detrimento de negros e mestiços. Um contrassenso, se 
levarmos em consideração que a mão de obra negra movia as engrenagens da máquina colonial.  
4 Composta por funcionários reais, nobres, advogados e magistrados. 
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nos ater à forma com que esses arraiais se desenvolveram, ampliando a escala de análise em um 

segundo momento, nos voltando para a produção de gêneros agropastoris nos tempos áureos da 

extração do ouro e o seu desempenho no momento de crise, marcado pela queda da produção 

aurífera. 

 

3.1. A Igreja como principal agente modelador dos núcleos urbanos no Setecentos 

Assim como abordamos na Parte I, a ocupação inicial dos arraiais mineradores se deu com o 

surgimento de acampamentos próximos aos rios, de onde normalmente se extraía o ouro. Esse caráter 

espontâneo é reforçado pela conceituação da palavra arraial, presente no Diccionario da Lingoa 

Portugueza – publicado em 1793 pela Academia Real das Ciências de Lisboa, conforme verificou 

Cláudia Fonseca (2001, p. 769). No verbete, arraial significava “exército posto em campanha, ou sítio 

em que está postado debaixo de barracas (...); alojamento de qualquer corpo volante de gente (...)”. 

O que seria o cenário de um sítio de garimpo em seus momentos iniciais senão uma grande 

congregação de pessoas nessas condições? 

Outras características são comuns nesse tipo de assentamento ligado ao extrativismo mineral, como o 

seu caráter citadino. De acordo com Coelho (2001, p. 139),  

O processo minerador, pelo seu próprio caráter de organização, não comporta o 
estabelecimento da população de forma rural ou isolada. Assim, o seu 
desenvolvimento, baseado em uma forma de estruturação urbana completamente 
diferente da encontrada no período, faz com que o trabalho da mineração e o seu 
controle pelo Estado, por meio da cobrança dos inúmeros impostos a ela associados, 
passem a exigir um tipo de organização no qual o agrupamento urbano vai ser um 
elemento de fundamental importância. 

À medida em que a extração se mostrava bem-sucedida, a população ia se sedentarizando. 

Comparando as regiões mineradoras com o padrão de exploração rural das vilas do litoral, em que 

havia a necessidade de uma dupla residência por parte dos senhores (sendo uma na área urbana e 

outra no engenho), Araujo (2015, p. 22) assinala que a urbanidade das regiões mineradoras era 

reforçada pela proximidade das minas com os arraiais, que em alguns casos ocorria até mesmo a sua 

sobreposição. Sobre isso, Coelho (2001, p. 172) explica que as primeiras habitações ocupavam a 

mesma data mineral em que os garimpeiros retiravam o minério. As casas eram implantadas na 

extremidade oposta do lote, numa tentativa de evitar o contato direto com o alvoroço do garimpo e a 

sujeira às margens dos rios. Nessas mesmas datas minerais, Fonseca (2001, p. 772) revela que o cultivo 

de roça era uma constante em extensos terrenos de formato retangular, sendo mantida como tática 

de subsistência.  
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Analisando a morfologia urbana das cidades coloniais oriundas do ciclo do ouro, percebemos que os 

terrenos não se diferenciavam daqueles descritos por Murillo Marx (1991, p. 86), muitas vezes sem 

planejamento prévio. Esses terrenos eram caracterizados por “(...) uma testada – a ligação efetiva com 

a cidade – estreita, muito valorizada, e as longas laterais a buscarem um córrego posterior ou a 

cumeeira de uma elevação, formando extensos e profundos quintais”. 

Normalmente os arraiais recebiam nomes de santos – quer seja o da devoção dos fundadores ou uma 

homenagem prestada ao padroeiro do dia da fundação do núcleo. A toponímia revela a influência e o 

poder da Igreja durante o período colonial, reforçado pelo advento do Padroado. Como nos esclarece 

Castro (2006, p. 23), o papado estabeleceu com a Coroa Portuguesa uma espécie de aliança, em que 

a última era responsável pela manutenção do clero secular e a Igreja, em contrapartida, servia de 

instrumento para manter a coesão do império português5. Como aponta Boschi (1986, p. 02), a Igreja 

Ficara condicionada a exercer sua ação como parte integrante (e importante) das 
diretrizes políticas de um novo tipo de Estado: as Monarquias Absolutistas. Mais do 
que nunca, os reis afirmavam sua autoridade também sobre os negócios 
eclesiásticos e lançavam mão da Igreja para a implementação de seus projetos 
coloniais. Dessa forma, a Igreja passou a integrar a própria política colonizadora e foi 
fator decisivo no êxito da empresa mercantil-colonial.  

Era muito comum religiosos estarem presentes no ato da fundação dos arraiais. Não demoravam para 

apontar o lugar ideal para a implantação da capela, seguindo as recomendações das Constituiçõens 

Primeyras do Arcebispado da Bahia (VIDE, 2011). Dentre as diversas recomendações, o edifício deveria 

ser implantado em um sítio alto, “decente”, solto no espaço, livre da umidade e com espaço reservado 

para o adro – para bem acomodar os fiéis e as procissões de devoção aos santos e padroeiros.  

A capela primitiva geralmente era composta de um único oratório. Com a sacralização da ermida, a 

edificação era ampliada ou um novo templo era erigido em maiores proporções, de modo a melhor se 

adaptar às práticas religiosas. Com a consolidação do arraial, outros templos eram construídos, cada 

qual com um ou vários santos de devoção ligados às irmandades que lá se estabeleciam. Nestor 

Goulart Reis (2000, p. 197) revela que a multiplicação das irmandades estava diretamente atrelada à 

diversidade dos grupos sociais que compunham esses centros urbanos. De acordo com Fonseca (2009, 

p. 135), inicialmente as associações religiosas se reuniam nos altares laterais das igrejas paroquiais. 

Com o desenvolvimento do arraial, algumas irmandades conseguiam reunir fundos para construir a 

sua sede. Essas irmandades que possuíam as suas próprias igrejas demonstravam a sua importância e 

a sua riqueza. A respeito das irmandades, Fonseca (2009, p. 135) atesta que 

                                                 
5 O Rei, grão-mestre da Ordem de Cristo, era responsável pela colação dos párocos e sua sustentação, fazendo 
dos mesmos funcionários da Coroa – o que era muito útil em regiões onde a Câmara ainda não tinha atuação. 
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(...) o grau de sociabilidade da população é proporcional ao desenvolvimento dos 
organismos associativos: a multiplicação de confrarias se traduz pelo aumento do 
número de festas religiosas, que reuniam os moradores das vilas e dos arraiais e 
também a população do interior.6 

Nesse contexto, a Igreja seguia como o principal agente modelador do ordenamento urbano, uma vez 

que as determinações civis eram vagas ou simplesmente não existiam até a instalação de uma Câmara 

no local. Os estudos de Ana de Lourdes Costa (2007), trilhando a mesma linha dos estudos de Marx 

(1991), apresentam a Igreja delimitando os territórios das capelas e freguesias, guiando o crescimento 

urbano de acordo com a localização de seus templos, reconhecendo e oficializando novas 

centralidades e direcionando as áreas de expansão. Marx (1991, p. 13) acrescenta que “a expansão e 

o adensamento urbanos se deram em torno desses marcos [religiosos], ainda que novos elementos de 

cunho leigo sobreviessem e constituíssem outros polos de interesse”. 

Na contramão de outras regiões da colônia, a instalação das ordens religiosas foi proibida nas zonas 

mineradoras – sendo permitido somente a presença do clero secular. A proibição do estabelecimento 

de ordens religiosas regulares foi uma tônica nas capitanias mineradoras, uma vez que a Coroa via 

como ameaça a presença dos clérigos das ordens que poderiam extraviar parte do ouro ou se 

mostrarem ameaçadores por influenciar a população ao não-pagamento de impostos (BOSCHI, 1986, 

p. 03). Por outro lado, as ordens segundas não eram bem-vindas naquelas regiões, onde a presença de 

mulheres brancas solteiras era escassa. Para alguns, a ausência das ordens religiosas contribuiu para o 

florescimento das ordens leigas ou terceiras, ou seja, as irmandades. 

Nesse contexto, as irmandades tinham um grau de importância que ultrapassava as questões de cunho 

social. Eram responsáveis, dentre outras atividades, pela contratação de religiosos para operar os 

rituais e práticas do catolicismo, pela promoção dos festejos religiosos, assim como pela manutenção 

e construção de novas igrejas. Funcionando como uma congregação leiga, os seus membros prezavam 

pela assistência mútua, resultando num efetivo ponto de apoio material e espiritual. Eram divididas 

de acordo com a classe social, raça, associações profissionais de seus membros e possuíam um 

estatuto próprio. Era comum a rivalidade entre irmandades, exteriorizada na arquitetura dos templos 

e no fausto de suas festas.  

Havia irmandades de pardos e negros no núcleo, bem como de pessoas mais abastadas, e a localização 

das igrejas dava indício sobre a sociotopografia do entorno. Um exemplo disso pode ser verificado na 

                                                 
6 Do original: “(...) le degré de sociabilité des populations est proportionnel au développement des organismes 
associatifs: la multiplication des confréries se traduit par l’augmentation du nombre de fêtes religieuses, qui 
réunissent les habitants des vilas et des arraiais et souvent aussi la population de l’arrière-pays” (FONSECA, 2009, 
p. 135). Tradução nossa.  
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análise que Paulo Bertran (1995, p. 82) fez da Rua do Rosário de Meia Ponte para além do Córrego da 

Prata – onde os terrenos apresentavam testadas mais estreitas, caracterizando imóveis com de 

dimensão menor que aqueles do Largo da Matriz. Vale ressaltar que esses lotes se encontravam no 

caminho para a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos7, sede da irmandade negra – razão pela 

qual a área aparentemente fora ocupada inicialmente por escravos e pretos forros que trabalhavam 

no garimpo. No capítulo a seguir, vamos abordar como se dava a espacialização dos fiéis próximos às 

suas irmandades em Vila Boa (Goiás), Meia Ponte (Pirenópolis), Pilar e Natividade, por meio da análise 

dos dados das Décimas Urbanas. 

Com a ausência de normativas urbanísticas próprias das vilas e cidades coloniais, ou seja, sem uma 

atuação formal do Estado representado pela Câmara, a iniciativa privada também teve papel relevante 

na modelação urbana dos arraiais mineradores dos sertões dos Goyazes. No caso dos arraiais, a sua 

implantação próxima às serras e aos leitos dos rios (locais de onde se extraía o ouro) ditava uma forma 

particular de apropriação e articulação no território, sobretudo no momento de gênese desses núcleos 

de vocação mineradora. Outro elemento responsável pela modelação igualmente importante foram 

as estradas, que também atuou dentro do núcleo como importante estruturador do conjunto urbano. 

Coelho (2001, p. 142) as caracteriza como “espinha dorsal” do desenvolvimento local e seu 

prolongamento urbano constituía quase sempre na Rua Direita.  

Em função da urgência de se estabelecer no território (devido ao início dos trabalhos de extração 

aurífera), não houve uma preocupação estético-formal no que concerne à constituição urbana e 

arquitetônica dos arraiais nos anos iniciais de ocupação. Conforme abordamos anteriormente, a 

espontaneidade foi a marca desses assentamentos, quer seja na sua distribuição na macro escala do 

território, quer na dimensão dos núcleos urbanos. 

Deusa Boaventura (2007, p. 29) questiona o caráter puramente espontâneo das formações urbanas 

daquelas minas do século XVIII e defende que os núcleos passaram por algum tipo de regulação ou 

planejamento que podem ter vindo em forma de legislação eclesiástica, Ordenações do Reino, Cartas 

de Forais, Termos de Assentamento ou mesmo por meio da prática dos arruadores. Concordamos que 

existem outras formas de agenciamento urbano para além de planos urbanísticos. No entanto, nos 

núcleos estudados nesta tese (com exceção de Vila Boa), detectamos apenas a atuação das normas 

eclesiásticas, que acabavam por incidir na conformação urbana. É verdade que alguns núcleos 

receberam algum tipo de normativa urbanística, entretanto são casos excepcionais num universo 

amplo de arraiais da Capitania de Goiás. Além de Vila Boa, os aldeamentos indígenas de São José de 

                                                 
7 Igreja extinta nas primeiras décadas do século XX. Atualmente existe um coreto revestido em pedras no largo 
da referida igreja. Trataremos dela e das outras igrejas adiante.  
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Mossâmedes e Aldeia Maria também receberam um tratamento diferenciado por meio de planos em 

1774 e 1780, respectivamente, uma vez que estavam inseridos numa política colonizadora distinta 

daquela dos núcleos mineradores vizinhos.  

Vale ressaltar que os arraiais mineradores da Capitania de Goiás se desenvolveram em contextos muito 

distintos das vilas do litoral ou das cidades sedes de bispados. Devemos nos atentar para fato que 

nessas paisagens interiorizadas os arraiais cresciam ao sabor das circunstâncias, ao contrário das vilas 

e cidades que mereciam maior atenção das autoridades régias e instâncias administrativas locais. 

Isso reforça, mais uma vez, a importância da presença da Igreja nesses núcleos desde o início de seus 

assentamentos. Em síntese, a legislação que mais influenciou o desenvolvimento dos arraiais 

mineradores goianos foram as Constituiçõens Primeyras do Arcebispado da Bahia – normas 

eclesiásticas que incidiram diretamente no contexto urbano, uma vez que a ocupação urbana se 

concentrava inicialmente junto às igrejas e seus adros. Assim como aponta Marx (1991, p. 89), mesmo 

nas vilas,  

A observação de tais normas [eclesiásticas], na ausência de um plano claro e 
explicitado, levou tais pólos [de aglomeração] a desenharem a planta de ocupação 
do solo e o próprio traçado das vias. A presença pouco comum de um plano 
urbanístico ficava também pontuada por tais referências, quando não ia se 
submetendo a elas através da expansão gradual de um adro, do desvio ou mesmo 
da interrupção de alguma rua. 

A pressa em se constituir os núcleos imprimiu a essas povoações um caráter próprio, como revela 

Coelho (2001, p. 10, 11)  

Era o conhecimento básico, tradicional, empírico, vernacular que seria então 
utilizado na construção das residências, das capelas, dos edifícios públicos e, como 
era próprio do mundo português, com os edifícios definindo, a partir de suas 
construções, o espaço público, as ruas, os becos e os largos. 

No entanto, como diz Nestor Goulart Reis (1999) ao tratar do urbanismo das regiões mineradoras, a 

ausência de planos urbanísticos não significava ausências de certos padrões de ocupação recorrentes 

em todos eles, padrão que o autor denomina de “regularidade”. 

Os largos se conformavam por meio do entroncamento de ruas e geralmente convergiam num ponto 

focal – identificado por equipamentos relevantes do núcleo, como igrejas ou edificações institucionais, 

detentoras de uma arquitetura mais elaborada. Esses espaços públicos serviam de palco para festejos, 

ponto de encontro dos habitantes e importantes marcadores na morfologia urbana do conjunto. 

As ruas, juntamente com os largos, compunham a estrutura básica desses núcleos urbanos. Serviam 

de eixo de ligação para os principais pontos da cidade: ligando igrejas, largos e conduzindo até os 
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acessos do arraial. As travessas, por sua vez, serviam como ligação transversal entre as ruas, como 

comunicação secundária, e os becos, para escoamento da água das chuvas. 

De herança portuguesa, a organização do casario nas regiões mais adensadas da urbe se estabelecia 

quase sempre em edificações juntas umas das outras no esquema parede-meia, com fachadas 

perpendiculares ao arruamento e a água-mestra da cobertura com caimento para a rua. Sobrados 

eram raridade nas paragens mais interiorizadas e as casas térreas predominavam no conjunto.  

Ao tratar da influência das igrejas no conjunto urbano e traçar a relação da Matriz de Santana e da 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos com o casario de Vila Boa, Boaventura (2007, p. 207) 

nos apresenta um retrato típico dos núcleos coloniais da Capitania de Goiás:  

Coube a eles [os dois edifícios], assim, dar origem aos dois principais largos tidos 
como polos de atração e densificação do tecido urbano. Reforçando essa 
importância, destacavam-se também pelo significativo contraste volumétrico que 
assumiam em relação à reduzida escala do casario, identificado por uma unidade 
compacta e predominantemente horizontal. Dessa forma, o arraial se apresentava 
com uma paisagem marcada por suas expressivas monumentalidades arquitetônicas 
e claras distinções entre os edifícios profanos e religiosos, confirmando seus papéis 
simbólicos na estrutura geral do povoado.  

O despojamento das edificações marcou a arquitetura daquela região. A falta de apuro estético pode 

ser explicada ao se analisar o perfil do morador dos núcleos mineradores dos sertões dos Goyazes dos 

primeiros anos, composto sobretudo por aventureiros que tinham a intenção de voltar para sua terra 

natal ou simplesmente continuar transitando ao sabor de novas descobertas. Diferentemente da 

vizinha Minas Gerais, a Capitania de Goiás não possuía em seu quadro técnico oficiais artífices de 

elevado quilate, capazes de produzir obras de arte como a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar ou 

a Igreja de São Francisco de Assis em Vila Rica (Ouro Preto)8. Em termos de escala e tipologia, as 

edificações religiosas da Capitania de Goiás se alinhavam às igrejas e capelas da Capitania de Mato 

Grosso. Infelizmente poucos são os remanescentes da cultura material do período colonial desta 

capitania, mas podemos ver semelhanças se compararmos as igrejas da Capitania de Goiás com a Igreja 

de Sant´Ana do Santíssimo Sacramento da Aldeia de Santa Ana, atual Chapada dos Guimarães.  

Fonseca (2009, p. 134, 135) atesta que na documentação pesquisada referente à Capitania de Minas 

Gerais, um dos critérios de avaliação do nível de urbanidade dizia respeito aos edifícios do conjunto, 

destacando-se os núcleos urbanos que possuíam um maior número de sobrados e igrejas 

monumentais. Os edifícios religiosos eram construídos preferencialmente em pedra e cal e se 

                                                 
8 Conferir Rodrigo Espinha Baeta (2010) e Rodrigo Bastos (2013), grandes referências do estudo do “barroco 
mineiro” da contemporaneidade.  
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destacavam por sua localização, escala e requinte, ostentando imponentes torres sineiras e dispondo 

no seu interior de bens móveis e integrados como forros pintados, retábulos e altares ricamente 

ornamentados (FONSECA, 2009, p. 134). No que tange aos outros edifícios religiosos para além da 

Matriz, a presença de igrejas das irmandades de Nossa Senhora do Carmo ou de São Francisco, 

confrarias dos homens brancos, refletia a importância da elite urbana local, uma vez que admitia 

apenas pessoas abastadas entre seus integrantes (FONSECA, 2009, p. 135). A riqueza dos membros da 

confraria se exteriorizava em seus templos e nas festas de seus santos padroeiros. 

  

Imagem 17. Altar do Senhor dos Passos de igreja do 
extinto Arraial do Cocal, localizado 

atualmente na Igreja Matriz de Niquelândia 
Fonte: Foto da autora, 2008 

Imagem 18. Pintura em perspectiva no forro da 
Igreja de Nossa Senhora da Abadia em Vila Boa 

(cidade de Goiás) 
Fonte: Foto da autora, 2009 

Raros são os casos de igrejas e capelas edificadas em pedra na Capitania de Goiás. As torres sineiras se 

apresentavam basicamente de duas formas: alinhadas à fachada principal em um volume simples de 

seção quadrada, ou como um elemento independente, edificado em uma estrutura simples de 

madeira. A ornamentação desses templos, como abordado anteriormente, não chegavam ao requinte 

do barroco mineiro ou do litoral. Poucos são os exemplares que alcançaram grande apuro estético, 

como os elementos decorativos da Igreja de Nossa Senhora da Abadia em Vila Boa, em especial o forro 

da nave apresentando pintura em escorço de Nossa Senhora da Abadia e o menino envoltos por anjos 

no céu, de autoria desconhecida; também os altares e retábulos da Igreja Matriz de Nossa Senhora do 

Rosário em Meia Ponte mereciam atenção, mas foram consumidos pelo fogo em 2002. O maior 
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expoente do barroco local é o altar do extinto arraial do Cocal (ETZEL, 1974, p. 199), atualmente 

instalado na capela lateral da nova Igreja Matriz de Niquelândia (Arraial de São José do Tocantins). Por 

outro lado, encontramos exemplares não menos significativos, apresentando um saboroso barroco 

naif nas imagens pintadas nos altares das igrejas Matriz e de São Benedito em Natividade. 

Imagem 19. Altar da Matriz de Nossa Senhora da Natividade 
Fonte: Foto da autora, 2008 

Imagem 20. Altar da Igreja de São Benedito 
Fonte: Foto da autora, 2008 

Alinhando-nos aos critérios apontados por Fonseca acerca dos aspectos que avaliam o grau de 

urbanidade dos núcleos, temos em Vila Boa um conjunto relevante, sobretudo se levarmos em 

consideração as edificações construídas após a febre do ouro9. Contraditoriamente, foi no momento 

de recessão da economia que se construíram em Vila Boa as igrejas de Nossa Senhora da Boa Morte10, 

de Nossa Senhora do Carmo11, de Nossa Senhora da Abadia12, de São Francisco de Paula13 e de Santa 

                                                 
9 Reis (2001, p. 167-169) já havia salientado essa característica para Salvador no século XVII, quando uma 
arquitetura monumental fora edificada na capital em tempos de crise da economia açucareira, o que revela uma 
recorrência em outras regiões da colônia. 
10 Edificada em alvenaria de pedra, a Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte foi concluída em 1779 e está situada 
no mesmo largo da Igreja Matriz. Sediava a irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte. Possui uma nave de 
formato octogonal e foi alvo de incêndio no início do século XX. Atualmente abriga o Museu de Arte Sacra, 
contando com importantes obras de Veiga Vale, santeiro goiano do início do século XIX. 
11 A Igreja de Nossa Senhora do Carmo, concluída em 1786, assim como a da Boa Morte, possuía nave em 
octógono, onde se distribuíam os três altares. Já foi ligada ao Hospital vizinho, por meio de um passadiço. A igreja 
congregava a irmandade de São Benedito. 
12 A Igreja de Nossa Senhora da Abadia encontra-se implantada parede-meia com o casario da Rua da Abadia. 
Foi concluída no fim do século XVIII e apresenta a ornamentação barroca de destaque, se considerar os demais 
exemplares da Capitania de Goiás. 
13 Implantada num outeiro, se destacava pela sua localização de destaque à beira do Rio das Almas. Foi edificada 
na década de 1770. A igreja era sede da Irmandade de São Francisco de Paula. 
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Bárbara14, além do Chafariz de Cauda. Coelho (2001, p.182) e Freitas (2004, p. 163, 164) associam a 

nova produção arquitetônica à disponibilidade da mão de obra escrava, antes ocupada na lida do 

garimpo. Investimentos dessa monta também poderiam ser uma estratégia da administração para 

impedir o refluxo populacional de Vila Boa, sede administrativa da capitania. Com a sedentarização da 

população, Vila Boa e os arraiais perderam o estigma de lugares de permanência temporária.  

 

Imagem 21: Matriz de Nossa Senhora do Rosário situada na cota  
mais alta de Pirenópolis (Meia Ponte) 

Fonte: Arquivo Central do IPHAN 

Voltando a discussão acerca da constituição dos núcleos urbanos, a topografia foi bastante 

considerada na composição do desenho urbano, destacando-se a implantação dos principais edifícios 

em sítios elevados, fora do alinhamento das demais edificações, o que contribuía para a sua 

valorização na paisagem. No caso da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim de Meia Ponte, o templo é o 

elemento principal para quem sobe a Rua do Bonfim, bem como a extinta Igreja de Nossa Senhora da 

Lapa da Boa Morte, que se localizava próxima a uma das saídas do arraial, vista por quem atravessava 

o Córrego Lava-pés seguindo viagem a caminho de Jaraguá e Vila Boa. A implantação da Igreja de Nossa 

Senhora da Boa Morte de Vila Boa é um exemplo relevante por estar implantada na bifurcação das 

ruas da Fundição e do Horto, competindo em atenção no Largo da Matriz com o Palácio Conde dos 

Arcos e a Matriz de Santana. Em se tratando da implantação das matrizes, desde o princípio era 

pensada a sua posição de destaque perante todo o núcleo, seguindo as recomendações eclesiásticas. 

                                                 
14 A sua construção teve início em 1775 e estava localizada a sudoeste da vila na cota mais alta do núcleo, em 
um morro de pedra sabão.  
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A Matriz de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte, por exemplo, domina a paisagem de vários 

pontos da urbe, devido à posição estratégica do adro, estabelecido numa cota mais alta em relação ao 

restante do núcleo urbano. 

Os núcleos urbanos da Capitania de Goiás e seu casario constituído ao longo do período colonial 

transpiravam a sabedoria popular, tendo sua porção de erudição aplicada, em doses homeopáticas, 

na implantação e na construção das edificações de maior vulto. Soluções simples e sábias eram 

adaptadas aos enquadramentos locais e compunham a fórmula desses conjuntos urbanos e 

arquitetônicos singelos, mas fortes em identidade. Adiante, seguimos com a análise mais 

pormenorizada de Vila Boa, que, diferentemente dos arraiais da capitania, contou com planos 

urbanísticos na conformação do seu espaço, compondo cenários singulares e mostrando que o barroco 

chegou naqueles sertões.  

 
3.2. Vila Boa  

Situada num vale cercado por montanhas, o núcleo urbano se desenvolveu nas margens norte e sul do 

Rio Vermelho. As ruas, quase todas calçadas em pedras15, se conformavam com certa regularidade. De 

maneira geral, Saint Hilaire (1975, p. 50) descreve as casas de Vila Boa como bem cuidadas, “bem 

mobiliadas e imaculadamente limpas”. Pohl e D’Alincourt não concordavam com o botânico, uma vez 

que D’Alincourt (1976, p. 94) as considerou “medíocres” e Pohl (1976, p. 140 e 141) destaca aspectos 

do seu interior, cuja decoração era bastante simples e o forro não passava de “um pano de algodão 

esticado sobre o aposento”. Edgar Jacintho (SPHAN, 1988), chefe da Seção de Arte da Divisão de 

Estudos e Tombamento do IPHAN, em meados do século XX, atesta que essa era uma solução 

corriqueira na Cidade de Goiás e nas outras cidades do ciclo minerador. Em alguns casos, o forro 

recebia uma demão de cal e funcionava bem para o clima quente, viabilizando a circulação de ar no 

interior das casas, que não teriam o mesmo frescor com a existência de um forro de madeira.  

A expectativa em relação à Vila Boa sempre foi grande, por ser a sede administrativa de uma capitania 

exportadora de ouro. A decepção dos viajantes ao chegarem lá nas primeiras décadas do Oitocentos 

era proporcional a essa expectativa, uma vez que esperavam encontrar um cenário mais próximo da 

efervescente Vila Rica16, na capitania vizinha. De acordo com Pohl (1976, p. 140), à primeira vista, Vila 

Boa oferecia um “belo quadro”, entretanto o “interior não corresponde a essa impressão, tendo 

                                                 
15 Mal calçadas na concepção de Saint-Hilaire (1975), Pohl (1976) e Cunha Mattos (1979). 
16 Embora Liliane de Castro Vieira (2016) tenha relatado em sua tese que a noção de decadência também 
permeou a descrição dos viajantes que passaram pelos núcleos urbanos de Minas Gerais no Oitocentos, inclusive 
de Vila Rica (Ouro Preto). 
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aspecto pouco atraente”. D’Alincourt (1976, p. 94) a classifica como uma “cidade pequena”, “colocada 

em uma posição baixa, e abafadiça, cercada de morros”. Saint-Hilaire (1975, p. 50) tentou apaziguar, 

exaltando os aspectos da paisagem com seus morros cobertos por matas verdes, o céu azul luminoso 

e o conjunto urbano conformado pelo casario e equipamentos urbanos próprios da capital de uma 

capitania. Assim o botânico francês (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 5, 51) descreve a então cidade de Goiás 

em 1819, 

A cidade de Goiás tem um formato alongado e é cortada praticamente ao meio pelo 
Rio Vermelho (...) três pequenas pontes de madeira fazem a comunicação entre as 
duas partes da cidade. 
(...) 
A igreja paroquial, a única que visitei, é consagrada a Santana. Seu teto não tem 
forro, mas o altar-mor e outros que se vêem de cada lado da nave são decorados 
com douraduras e enfeitados com certo gosto. 
(...) 
As ruas da cidade são largas e bastante retas, sendo quase todas calçadas, mas sua 
pavimentação não é bem feita. A cidade conta com cerca de 900 casas, feitas de 
barro e madeira, sendo pequenas mas bastante altas para a região. (...) Não ocorre 
em Vila Boa o que se vê na capital da Província de Minas, onde muitas ruas se acham 
inteiramente abandonadas.  
(...) 
Vários prédios públicos, o palácio do governador, a Casa da Contadoria, a da 
fundição, a igreja paroquial e uma outra igreja menor situam-se em uma dessas 
praças, que é chamada de terreiro do paço. A outra, que é maior, fica localizada 
numa das extremidades da cidade. Nela se encontram a Casa da Câmara e o quartel, 
e no seu centro há um chafariz. 

Voltando os olhos para a cidade quando ainda era o Arraial de Santana17, percebemos que desde o 

momento inicial da fundação a margem sul foi escolhida como o local mais apropriado para a 

instalação da capela de devoção à Santa Ana. Desde então, o largo foi se conformando, em 

contraponto ao Largo do Rosário onde estava a igreja da irmandade do Rosário dos Pretos, localizada 

do outro lado do rio. Com o passar dos anos, o largo da Matriz agregou importantes equipamentos 

públicos, como o palácio do governo18, o sobrado da Fazenda Real19, a Igreja de Nossa Senhora da Boa 

Morte e o acesso para a Casa de Fundição, localizada na Rua da Fundição, via contígua ao largo. Já no 

século XX recebeu um charmoso coreto art nouveau, razão pelo qual o logradouro atualmente é mais 

conhecido por Praça do Coreto.  

                                                 
17 Como podemos observar, esse centro urbano teve seu nome alterado várias vezes: de Arraial de Santana 
(Sant´Ana em algumas fontes) para Vila Boa em 1739 e a partir de 1818 passou a ser a cidade de Goiás, nome 
que continua até os dias atuais. 
18 Conhecido atualmente por Palácio Conde dos Arcos, em homenagem ao primeiro governador da Capitania de 
Goiás, D. Marcos de Noronha (o Conde dos Arcos), que governou a Capitania de 1749 até 1755. 
19 Identificada como “Casa dos Contos” na Prespectiva de Villa Boa de Goyaz. Fonte: Obras Raras e Especiais da 
Biblioteca Mário de Andrade. 
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A Igreja Matriz de Santana foi marcada por momentos críticos, alternando estados de ruína e 

reconstruções. Em 1818 D’Alincourt (1976, p. 95) acenava para o risco de novos desabamentos, 

informação reiterada no mesmo ano por Pohl (1976, p. 140), quando alertou que o teto já havia 

desabado em 1759. Cunha Mattos (1979, p. 97) não entra no mérito dessa questão, mas relata em 

1824 a existência de oito altares laterais, com destaque para o altar mor “soberbo” e monumental, 

guarnecido por colunas de madeira “de grandeza notável”. Identificamos pelo menos quatro confrarias 

vinculadas à Igreja Matriz: as irmandades do Senhor dos Passos, a do Santíssimo Sacramento20, a das 

Santas Almas21 e a Irmandade da Senhora Santa Anna22. 

 

Imagem 22. Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, casario com janelas com rótulas 
e o Palácio à direita no Largo da Matriz, por Burchell, 1827 

Fonte: FERREZ, 1981 

Saindo do Largo da Matriz e descendo a rua em direção ao Rio Vermelho, na outra margem avistamos 

a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. A travessia do rio se dava por uma das três pontes, não sem 

antes passar pela Igreja de Nossa Senhora da Lapa, localizada no lado esquerdo de quem seguia esse 

trajeto, um pouco antes de atravessar a ponte. A Igreja de Nossa Senhora da Lapa, de arquitetura 

singela, foi edificada na primeira metade do século XVIII. De acordo com Cunha Mattos (1979, p. 98) 

possuía um “rico e ornado altar”. Foi destruída na enchente do Rio Vermelho em 1839, que também 

                                                 
20 As duas irmandades foram devidamente identificadas no Prospecto de Villa Boa tomado da parte do Norte 
para o Sul no anno de 1751 (REIS, 2000). 
21 Identificamos por meio do Livro de Compromisso da irmandade localizado no IPEHBC (Instituto de Pesquisas e 
Estudos Históricos do Brasil Central). 
22 Pelo nome da confraria, imaginamos que sua sede teria sido na Igreja Matriz, de devoção da mesma santa. A 
existência dessa irmandade foi confirmada na Décima Urbana de Vila Boa de 1818. Fonte: MUBAN - Caixa 23, 
Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita”. 
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levou casas da vizinhança do rio e do Córrego Manoel Gomes (AZEVEDO, 1987, p. 167). Essa igreja era 

sede da Irmandade de Nossa Senhora da Lapa.  

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos foi edificada nos primeiros anos de ocupação do 

arraial. Originalmente, possuía duas torres sineiras a ladear um frontão triangular simples, arrematado 

por um óculo central, se assemelhando muito às igrejas de Meia Ponte. Assim como a Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário dos Pretos de Meia Ponte, a congênere de Goiás também foi alvo, na década de 

1930, de obras de modernizações. No caso de Goiás, a igreja primitiva veio abaixo para dar lugar a um 

templo neogótico, sob os cuidados dos padres dominicanos.  

O largo da Matriz e o largo do Rosário eram as principais centralidades do Arraial de Santana, que 

recebeu o título de vila dez anos depois de iniciada a sua ocupação. Por meio da Provisão emitida pelo 

Rei D. João V em 11 de fevereiro de 1736, ao governador e capitão-general de São Paulo, o Conde de 

Sarzedas, foi ordenada a criação da vila23. Nesse documento não chegou a ser designado o lugar para 

a criação da mesma, mas deveria ser em um sítio “que parecer mais saudavel e com provimento de 

boa agoa e lenha perto de algum arrayal que se ache já estabelecido para que os moradores dele 

possão com mais comodidade mudar a sua habitação para a villa”. Outras questões formais foram 

tratadas nessa ordem régia, como a definição do lugar apropriado para a instalação do Pelourinho e 

da Casa de Câmara e Cadeia, além de questões quanto ao alinhamento das ruas e determinações 

estéticas referentes às fachadas dos imóveis, para se manter a “mesma formozura da terra”. Com a 

instalação da Câmara, as normas urbanísticas se mantinham alinhadas com as tendências da 

Metrópole, segundo atesta Reis (2000, p. 197). No entanto, não foi enviado nenhum plano urbanístico 

específico para Vila Boa nesses três anos de espera de sua implantação. Sobre esse importante 

momento da vila, assim Vidal (2015, p.80) traduz o sinal de novos tempos: 

Para testemunhar este novo tempo, o traçado das ruas (arruamento) não será mais 
realizado apenas em função do edifício religioso, como ocorria no arraial, mas 
também a partir da casa da câmara e cadeia. Desse momento em diante, serão estes 
os dois polos magnéticos da vila, que vão dar forma ao espaço urbano. Espaço que 
será, então, constituído de ruas, dispostas em “linhas retas”, e de casas com 
fachadas uniformes. Regularidade, equilíbrio e estética, eis as novas palavras de 
ordem que deverão prevalecer com o nascimento da vila e a formação da sociedade 
que ela vai abrigar. 

A instalação do pelourinho se deu nas proximidades do Arraial de Santana, que passou a ser 

reconhecido por Vila Boa em julho de 1739, no governo de D. Luis de Mascarenhas, o Conde D´Alva. 

                                                 
23 Conferir PROVISÃO (cópia) do rei D. João V, ao governador e capitão-general de São Paulo, Conde de Sarzedas, 
ordenando-lhe que passe às Minas de Goiás e nelas determine o lugar mais adequado para a criação de uma vila. 
Lisboa, 11 de fevereiro de 1736. AUH_ACL_CU_008, Cx. 1, D. 26 – Goiás. 
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Anos depois, com a criação da Capitania de Goiás, Vila Boa passou a ser a sua sede administrativa. A 

vila, que já contava com importantes equipamentos institucionais como Casa da Fundição, Casa de 

Câmara e Cadeia (ainda provisória) e Quartel, passou a receber o aparato administrativo da nova 

capitania, principalmente a partir de 1749, com a chegada do governador. Ao contrário do que se 

poderia imaginar, o palácio do governador não foi edificado no novo largo onde estava implantada a 

Casa de Câmara e Cadeia. Para a instalação da casa do governador, foram compradas quatro casas 

vizinhas à Igreja Matriz de Santana em 1751, que foram adaptadas para receber o ilustre morador 

(AZEVEDO, 1987, p. 110). 

Em 1749, o Ouvidor Geral da Capitania e Corregedor Especial da Câmara de Vila Boa24 ordenou para 

que as novas casas fossem edificadas na “parte da Vila e do Pelourinho e casa da Câmara della, e que 

os mais se impediriam e que sendo preciso demandarão demolir a quem intentasse nova edificação 

para a parte do Rosário como já se havia proibido” (apud BERTRAN, 1997, p. 50), com vistas a 

consolidar aquela área da vila. Como vimos, o governador não estava dando o exemplo para a 

população, que continuava adensando o sítio primitivo do arraial, ignorando a área estabelecida para 

a vila. Cerca de vinte anos depois, a região já se encontrava mais adensada conforme podemos 

observar na Planta de Vila Boa de Goiás25, que estimamos ser de 177226.  

Nessa altura, a Casa de Câmara e Cadeia atual já havia sido edificada com projeto vindo de Portugal e 

foi concluída em 176627. As obras foram iniciadas cinco anos antes, compondo um vistoso edifício de 

dois pavimentos com cobertura em telha cerâmica com um amplo beiral, coroado por uma pequena 

torre localizada no eixo simétrico, compondo um conjunto harmonioso. Analisando a fachada frontal, 

                                                 
24 Trata-se muito provavelmente de Agostinho Luiz Ribeiro. Vemos aqui que de alguma forma o Ouvidor 
agenciava a ordenação e a ocupação urbana da vila, entretanto não chegava a projetar planos para novas vilas 
na capitania, como vimos no capítulo anterior no caso dos ouvidores das Capitanias da Bahia e de São Paulo. 
25 Encontramos uma planta similar a essa no Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade 
de Lisboa (extinto Museu Bocage, Portugal). Curiosamente, essa planta está inserida em um dos códices que 
incorpora as ilustrações da viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira, a Viagem Filosófica de 1783. Imaginamos 
que esse mapa seja uma cópia do original que se encontra na Casa da Ínsua, em Penalva do Castelo. 
26 Embora a planta seja repetidamente identificada em teses e publicações como sendo de c. 1790, após uma 
breve análise é possível constatar que a mesma tenha sido confeccionada entre 1765 e 1774. Para análise da 
datação do mapa nos valemos da mesma metodologia de Coelho (2013, p. 80) ao analisar onde estavam as 
edificações no núcleo e quais ainda não haviam sido edificadas. A partir daí, tomamos como margem que o mapa 
teria sido feito entre 1765 – 1774. Considerando que em 1772 o futuro governador da Capitania de Mato Grosso 
Luiz d´Albuquerque de Mello Pereira e Caceres passou por Vila Boa e desenvolveu esboços de vistas e mapas dos 
lugares pelos quais passava (como no caso de Paracatu), chegamos à conclusão que essa planta, feita às pressas 
(pois está inacabada), poderia ter sido elaborada durante a sua estadia de 33 dias em Vila Boa. Conferir Garcia 
(2002). 
27 Conferir CARTA do [ouvidor-geral de Goiás], desembargador António José de Araújo e Sousa, ao rei [D. José], 
remetendo planta da nova cadeia de Vila Boa, que se encontra quase terminada e informando que nos arraiais 
de Pilar e Meia Ponte também se estão construindo novas cadeias. Vila Boa, 18 de julho de 1766. 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 22, D. 1384 – Goiás. 
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percebemos claramente o acesso do edifício por uma pequena escadaria de pedra que conduz à porta 

central de sobreverga reta – estilema que se repete nas demais aberturas da edificação. Ainda no 

pavimento inferior estão as janelas gradeadas das antigas enxovias, revestidas internamente com 

pranchões de madeira, visando dificultar a fuga dos presos que por ventura poderiam se aventurar a 

cavar as grossas paredes de taipa de pilão. No pavimento superior eram realizadas reuniões e 

audiências e ali ficavam a câmara e o corpo judiciário. O segundo pavimento apresenta janelas de 

balcão entaladas com fechamento em folhas cegas de madeira, voltadas para as fachadas frontal e 

laterais. O acesso ao pavimento superior se dá por uma suntuosa escada de madeira guarnecida por 

guarda corpo de balaústres torneados. O acesso dos presos às enxovias se dava via alçapões no 

pavimento superior, com escadas retráteis – elemento que podemos observar em uma visita ao 

edifício, que desde a década de 1950 abriga o Museu das Bandeiras28.  

 

Mapa 14: Planta de Vila Boa de Goiás, c. 1772 
Fonte: Casa da Ínsua – Portugal 

O largo da Casa de Câmara e Cadeia possui formato triangular, assim como o largo do Rosário. A face 

do largo composta pelas fachadas do lado do Quartel estava quase toda ocupada; a face em frente, 

                                                 
28 É no Museu das Bandeiras (MUBAN) onde estão arquivados importantes documentos utilizados nesta Tese. O 
acervo arquivístico comporta documentos do período colonial e imperial. 
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composta pelo lado da Casa Fundição29 estava parcialmente tomada, ao passo que o lado equivalente 

à Casa de Câmara e Cadeia ainda estava pouco ocupado. Notamos nesta planta que a primeira Capela 

da Boa Morte ainda não havia sido substituída pelo chafariz de mesmo nome (também conhecido 

como Chafariz de Cauda) edificado em 1778, no governo de José de Almeida de Vasconcelos de Soveral 

e Carvalho (o futuro Barão de Mossâmedes). Próximo à casa de Câmara e Cadeia está sinalizado o 

Caminho para o Cuyabá, assim como na extremidade oposta em sentido noroeste está apontado o 

Caminho que vem de Minas Geraes30, ao fim da Rua Cambaúba. A ocupação inicial do núcleo urbano, 

referente ao antigo arraial de Santana, também estava em processo de consolidação. Percebe-se que 

a Rua da Abadia (que não tinha esse nome uma vez que a capela foi edificada apenas em 1790) ainda 

comportava a Forca, que não existia mais em 1782. A Capela de Santa Bárbara ainda não havia sido 

edificada, sendo iniciada em 1775 no alto de um pequeno morro de pedra sabão, pedra que foi 

utilizada na alvenaria da edificação31. 

A Planta de Vila Boa de Goiás se caracteriza por delimitar os terrenos urbanos, com destaque para as 

frentes dos lotes a limitar o espaço dos logradouros, representados por uma regularidade que não 

condiz com a realidade. O Rio Vermelho está identificado com a indicação do seu fluxo e cortado por 

três pontes. As principais edificações, como as igrejas, estão sinalizadas. Frequentemente essa planta 

é publicada em livros e teses de forma equivocada, não apresentando a sua totalidade – inclusive 

suprimindo a edificação da Casa de Câmara e Cadeia e a indicação dos acessos da vila. 

Roberta Delson, focada na argumentação da política centrada na planificação urbana no século XVIII 

vinculada aos objetivos estratégicos da Coroa, não se deteve em analisar com cautela as duas plantas 

de Vila Boa32 que publicou em seu livro (DELSON, 1991, p. 32, 33). Após uma breve análise, é possível 

verificar que as plantas são de períodos distintos, uma vez que apresentam etapas da ocupação urbana 

nitidamente diferentes, com intervalo de pelo menos dez anos de uma representação para outra. 

Ainda assim a autora assinala as duas plantas como sendo de 1782 e elaboradas como forma de 

realinhar as ruas e os lotes (DELSON, 1991, p. 31). Boaventura (2001, p. 230) repete a mesma teoria, 

assinalando que a planta mais antiga (Mapa 14) na realidade se tratava de um segundo “alinhamento 

das estruturas físicas da Vila”, atestando que a planta da década de 177033 seria mais detalhada que o 

Plano de Cunha Menezes (considerado pela pesquisadora como sendo o primeiro alinhamento) (Mapa 

                                                 
29 A Casa de Fundição não estava no largo, mas sim em uma rua contígua, que liga o Largo do Chafariz ao Largo 
da Matriz.  
30 Informações que não estão disponíveis na cópia dessa planta, que se encontra no Museu Nacional de História 
Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa. 
31 Com exceção das paredes da capela mor, que são de adobe. Conferir Moura (2003). 
32 Uma planta é a abordada acima, a Planta de Vila Boa de Goiás de c. 1772 (Mapa 14). A outra é realmente de 
1782, a Planta de Vila Boa Capital da Capitania Geral de Goyas (Mapa 15). 
33 A pesquisadora considerou a planta como sendo de 1790, amparada na referência de REIS (2000). 
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15), uma vez que apresentava “uma clara definição de quadras formadas por compridos lotes 

retangulares”.  

Elaborada em um momento posterior a 1772, a Planta de Villa Boa Capital da Capitania Geral de Goyas 

de 178234 (Mapa 15) mapeou a ocupação daquele momento com a indicação de importantes 

equipamentos urbanos como o Açougue e o Teatro35, além de sinalizar os novos vetores de expansão 

                                                 
34 Para facilitar na leitura, ao tratarmos da planta vamos identifica-la como Planta de Villa Boa de 1782. 
Encontramos três cópias quase idênticas em arquivos distintos: a que usamos nesta Tese encontra-se no MUBAN, 
em bom estado de conservação. As outras plantas similares foram localizadas no Arquivo Histórico Ultramarino 
e na Coleção de Obras Raras e Especiais da Biblioteca Mário de Andrade. Não conseguimos identificar qual seria 
o documento original e quais seriam cópias, ainda assim o conteúdo é basicamente o mesmo, com pequenas 
diferenças gráficas e quanto a abreviações de palavras. As cópias do MUBAN e do Ultramarino guardam muitas 
semelhanças. 
35 A única indicação que temos do Teatro diz respeito ao nome da via, uma vez que a edificação não foi sinalizada 
no mapa. 

 

Mapa 15: Planta de Vila Boa Capital da Capitania Geral de Goyas levantada no ano de 1782 
Fonte: MUBAN 
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do núcleo urbano, por meio da representação de ruas retilíneas e regulares, a serem ocupadas. 

Comparando com o mapa anterior (Mapa 14), é possível verificar a construção de novas casas na Rua 

da Abadia, assim como a consolidação da ocupação nas ruas atrás da Igreja Matriz. O caminho que 

levava à Capela de Santa Bárbara, que não existia no mapa de c. 1772, apresentava um paisagismo 

diferenciado, compondo uma alameda com árvores plantadas nos dois lados da rua. Embora na 

Prespectiva de Villa Boa de Goyas de 1803 (imagem 30) a noção que se tem é que alguns canteiros 

dessa via aparentavam estar vazios, algumas árvores foram replantadas de forma alinhada no governo 

de D. João Manoel de Menezes (1800 – 1804), de acordo com Silva e Souza (TELES, 1998, p. 103). 

Essa vegetação contrastava com as árvores do Passeio Público, na outra margem do Rio Vermelho. 

Aquele, que configurava o espaço de poder, enfim estava consolidado, circundado por casas 

implantadas parede-meia, formando um belo cenário juntamente com o monumental edifício da Casa 

de Câmara e Cadeia, o Quartel e o Chafariz da Boa Morte, ladeado por árvores36 compondo a Praça do 

Passeyo Publico37. O urbanismo de Vila Boa estava em dia com as ideias difundidas na Europa sobre 

paisagismo38, conforme nos informa Delson (1997, p. 89): 

No final da dominação pombalina em 1777, com a adaptação bem-sucedida do 
modelo de planificação de vilas padronizado a regiões geograficamente diferentes, 
os portugueses estavam aptos para voltar sua atenção para os aspectos paisagísticos 
do desenvolvimento urbano. Descurados no início do século, na pressa de ordenar 
as ruas e regulamentar as fachadas dos prédios, os jardins e a arborização agora 
começavam a ser incorporados às composições urbanas. 

Os investimentos empregados nessas benfeitorias não eram gratuitos, marcavam a presença do poder, 

mesmo num momento tido pela historiografia tradicional como sendo de recessão econômica. 

Além dos imóveis urbanos, as chácaras nos arredores da vila também foram mapeadas e algumas delas 

estavam na área onde atualmente existe o mercado, próximo ao Rio Vermelho. Todos os logradouros 

foram identificados, assim como as edificações de maior relevância. A planta foi elaborada pelo 

soldado dragão do Regimento de Cavalaria Manoel Ribeiro Guimarães, sob os auspícios do Governador 

e Capitão Geral da Capitania Luis da Cunha Menezes. De acordo com a inscrição na legenda, foram 

identificados 3000 moradores, que ocupavam 554 “moradas de cazas”. Esse dado é de grande 

relevância uma vez que os censos da capitania cadastravam os moradores agrupados apenas nas 

                                                 
36 Segundo Silva e Souza, as árvores foram retiradas anos depois sob a suspeita de que estariam secando o 
chafariz (TELES, 1998, p. 99). 
37 Nomenclatura identificada na Planta de Vila Boa Capital da Capitania Geral de Goyas levantada no ano de 
1782. Fonte: MUBAN. Atual Praça Brasil Ramos Caiado, mais conhecido como Largo do Chafariz. 
38 Considerando que o Passeio Público de Lisboa foi consolidado na década de 1760. 



222 | S e r t õ e s  d e  m a r  a  m a r :  G o y a z e s  e m  s u a s  f i l i g r a n a s   

 

Freguesias ou nos Julgados, ou seja, era impossível estimar o número de habitantes apenas em um 

arraial ou mesmo somente em Vila Boa.  

Essa população era bastante diversificada, sendo que já em 1790 era composta principalmente por 

negros e mulatos em contraponto a população branca, que compunha cerca de um quinto do total. 

Esses dados foram levantados por Vidal (2015, p. 95), que aponta a origem desses homens brancos, 

que teriam vindo “(...) do Nordeste ou da região do Rio de Janeiro, levados pela crise do açúcar 

brasileiro e atraídos pela possibilidade de investir o trabalho de seus escravos numa atividade 

aparentemente mais rentável.” Alguns teriam deixado inclusive suas famílias, na esperança de 

voltarem ricos para suas terras. Uns voltam, outros não e acabam constituindo família. Com o tempo 

a população branca vai diminuindo, sendo que em 1819 “os negros e os mulatos formam a maior parte 

da população de Goiás”, de acordo com Saint-Hilaire (1975, p. 51). 

 

Imagem 23: Detalhe da Planta de Vila Boa  
Capital da Capitania Geral de Goyas levantada no ano de 1782,  

em que consta o modelo de fachada a ser seguido nas novas construções 
Fonte: MUBAN 

O Governador Luis da Cunha Menezes se mostrou preocupado em estabelecer normas referentes ao 

ordenamento urbano em Vila Boa por meio de um Código de Posturas. Dentre as posturas, os terrenos 

devolutos fechados com muros deveriam ser ocupados, sob a pena dos proprietários perderem seus 

lotes, que seriam passados a quem pudesse construir. As novas obras e reconstruções deveriam seguir 

o alinhamento das casas existentes, atentando-se para a “imitação” da “frontaria” dessas casas (apud 

BERTRAN, 1997, p. 58, 59).  
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Esse aspecto fica muito evidente na Planta de Vila Boa de 1782, na qual consta inclusive o modelo a 

ser seguido, tomando como o exemplo as casas da Praça Principal, “q. fás frente pa o Palacio”39. O 

modelo representa um conjunto de três casas térreas que variavam de um a dois lanços, configurando 

uma testada padrão, estreita. A cobertura seria de telha cerâmica, demarcando a existência de um 

beiral, sinalizada pelo sombreamento na fachada. O casario se caracteriza por apresentar uma fachada 

marcada pelo ritmo das aberturas, com fechamento em folhas cegas de madeira com verga em arco 

abatido. Um fato que chama atenção é a inexistência das rótulas nas janelas, que ainda existiam em 

1828 naquele logradouro, conforme registrou Burchell. O modelo mantém a mesma cor para todas as 

casas, caracterizada por parede caiada de branco, as folhas de madeira das aberturas pintadas em azul 

e as molduras apresentando a coloração creme. O palácio também foi representado com as mesmas 

cores, como vemos no detalhe abaixo. 
 

Imagem 24: Vista do Palácio no detalhe da Planta de Vila Boa  
Capital da Capitania Geral de Goyas levantada no ano de 1782 

Fonte: MUBAN 

Conforme podemos observar na planta, em 1782 o Largo do Chafariz (identificado como Praça do 

Passeyo Publico) já estava devidamente ocupado. De todos os largos de Vila Boa, este era o mais 

notável por suas dimensões e pelo conjunto do casario que o emoldurava, bem como pelo desenho 

urbano Barroco com atenção à implantação dos grandes equipamentos de poder da vila. A topografia 

trabalhou, mais uma vez, em comunhão com o conjunto, tornando-o ainda mais majestoso. Para quem 

sobe a Rua da Fundição, a Casa de Câmara e Cadeia se destaca por sua implantação, proporções e 

requinte arquitetônico. 

                                                 
39 Curiosamente, na mesma planta a praça foi assinalada na legenda com o nome de Praça do Palacio, atualmente 
conhecida como Praça do Coreto. 
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Imagem 25. Belo conjunto do Largo do Chafariz,  
com o Chafariz de Cauda e a Casa de Câmara e Cadeia ao fundo 

Fonte: Foto da autora, 2009 

No mesmo largo, o Chafariz de Cauda40 também é objeto de destaque devido à sua implantação. No 

chafariz, edificado em escala monumental pela municipalidade, transparece o barroco com seus 

pináculos e volutas, enquanto revela traços do rococó com a presença da rocaille onde consta a 

inscrição da data da sua construção, 177841. A fonte é composta por um pátio fechado com planta em 

forma de hexágono irregular, com três bicas no frontispício e dois poços na parte externa, para os 

animais. Vila Boa dispunha de outras fontes menores, como a Fonte da Cambaúba42, localizada no 

caminho da estrada que seguia para Meia Ponte. Nessa mesma região, de fluxo intenso de pessoas 

que entravam na vila, existia uma Estalagem43 e o Hospício dos Esmoleres da Terra Santa, identificado 

no mapa de 1782 como Ospicio de Jeruzalem44. 

                                                 
40 Trata-se do nome mais popular do Chafariz da Boa Morte. 
41 Entalhado em pedra sabão, o medalhão apresenta a seguinte inscrição: “MANDADA FAZER PELA CÂMARA 
DESTA VILA, SENDO GOVERNADOR E CAPITÃO GENERAL O ILUSTRÍSSIMO JOSÉ DE ALMEIDA VASCONCELOS 
SOVERAL E CARVALHO E OVD. GERAL O DESEMBARGADOR ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA. ANO DE 1778”. 
42 Anos depois conhecido por Chafariz da Carioca. 
43 A Estalagem foi identificada na Prespectiva de Villa Boa de Goyaz. Fonte: Obras Raras e Especiais da Biblioteca 
Mário de Andrade – São Paulo. 
44 O hospício servia de hospedaria a religiosos em trânsito que arrecadavam doações financeiras dos fiéis para 
enviar à Terra Santa. As contribuições eram recolhidas e seguiam com destino ao Rio de Janeiro – de onde eram 
enviadas para Jerusalém (JAYME, 1971, p. 541 e 542). 
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Com relação ao Largo do Chafariz, mesmo para quem vem na direção oposta (ou seja, descendo em 

direção ao Largo da Matriz) e visualiza a fachada posterior dos monumentos, o conjunto se apresenta 

grandioso. Analisando o largo sob essa ótica, tendo como pano de fundo o Morro do Cantagalo e a 

igrejinha caiada de Santa Bárbara a contrastar com o verde da vegetação, ainda conseguimos captar o 

encanto do lugar, como atesta Santos (2001, p. 74, 75) 

(...) o piso desce fortemente, da entrada da praça para os fundos; à esquerda fica a 
casa da Câmara, de aspecto singelo e saborosas proporções; de repente, o 
espectador depara com um monumental chafariz de formas alentadas, barrocas, e 
motivos rococós, dos mais grandiosos do Brasil! O choque do contraste é violento: 
de um lado, o traçado ingênuo do conjunto; do outro lado, a opulência aparatosa do 
chafariz, que sacode a quietude e placidez do lugar e cria ressonâncias que jamais 
desaparecem da lembrança de quem uma vez os tenha contemplado. 

  

Imagem 26. Largo do Chafariz no início do século XX 
Destaque para o Chafariz de Cauda, o Quartel do XX, o casario e a Serra Dourada ao fundo 

Fonte: Superintendência Estadual do Iphan em Goiás 

O casario que emoldura o largo é composto por um conjunto de casas térreas de aparência 

homogênea, a contrastar com a escala do Quartel e com a monumentalidade do chafariz e da Casa de 

Câmara e Cadeia. Dentre os proprietários, gente comum se misturava a “donas”, homens com patentes 

militares e religiosos.  
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Em 1804, o Julgado de Vila Boa comportava em seu termo 9.474 almas, sendo 5.042 (53%) pessoas 

livres e 4.432 (47%) escravos45. Além da vila, compunham o julgado os arraiais da Barra, Anta, Santa 

Rita, Tesouras, Ferreiro, Ouro Fino, Curralinho, Pilões e Anicuns. Em 1819, Saint-Hilaire (1976, p. 51) 

apresenta o perfil da população da única cidade da Capitania, a cidade de Goiás, título que recebeu no 

ano anterior. Com a “interrupção” dos trabalhos de extração do ouro, a população era composta 

sobretudo por “funcionários civis, de militares, de comerciantes, e dos artesãos cujos serviços são 

necessários”. Sobre os ofícios dos moradores do julgado, Silva e Souza (TELES, 1998, p. 147) assim 

revelam o seu perfil em 1832 

Entre os Officiais mecânicos contão-se 14 Ferreiros com 6 Aprendizes; 27 
Carpinteiros com poucos discípulos; 15 Çapateiros com 7 aprendizes; 6 Seleiros; 10 
alfaiates com 7 aprendizes; 8 Ourives; 4 Caldeireiros; 10 Oleiros, e não se numerão 
os Officiaes; porque os Aprendizes logo que tem algum adiantamento, querem 
trabalhar sobre si, de que resulta serem quase todos imperfeitos. 

No caso específico de Vila Boa, Pohl (1976, p. 142) assinala que “grande parte da população vive do 

comércio; poucos, de ofícios manuais. Alguns praticam a lavoura e raros, a mineração do ouro”. Ao 

cotejamos dados de 1783 (provenientes da “Notícia Geral”) com 1832 (oriundas da “Memória 

Estatística” de Silva e Souza), temos uma noção mais clara da real situação comercial da vila. Em 1783 

Vila Boa apresentava 22 lojas de fazenda, 20 de molhados e 63 tabernas. Quase meio século depois, 

alguns desses números variaram um pouco. De acordo com Silva e Souza (TELES, 1998, p. 148), o 

número de tabernas aumentou para 100. A respeito das lojas, Silva e Souza e Saint-Hilaire (1975, p. 

52) afirmam que naquela época já era comum a mistura de artigos, não fazendo distinção da 

mercadoria de lojas de secos e molhados. Em sua pesquisa sobre negociantes da Capitania de São 

                                                 
45 Conferir LIVRO de registro da correspondência oficial de d. Francisco de Assis Mascarenhas, capitão geral da 
capitania de Goiás, com a Corte, relativo ao governo da dita capitania. Fonte: Biblioteca Nacional – Manuscritos 
– Cod. 09. 04. 003. Doc. 164. 

Julgado de Vila Boa - 1804 homens mulheres total 
brancos casados 106 24 

1159 
brancos solteiros 504 525 
pretos casados 25 28 

1012 
pretos solteiros 388 571 
mulatos casados 118* 137 

2811 
mulatos solteiros 1090 1466 
escravos 2637# 1795 4432 

 
* Na fonte constava o número 18, entretanto ao fazer a soma total de mulatos casados na capitania identificamos 
o deslize do escrivão, pois considerando apenas 18 mulatos casados a conta não fechava. Simulando um número 
mais próximo do real, ou seja, 118 mulatos casados, a conta ficou exata. No total, existiam 255 mulatos casados 
em Vila Boa em 1804.  
# Novamente escrivão cometeu outro equívoco, ao considerar 2.367 escravos no lugar de 2.637. Chegamos a 
esse número da mesma forma da situação anterior, calculando a partir do número total. 
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Paulo, Borrego (2010, p. 88) compartilha essa mesma opinião, pois acredita que a especialização em 

comércio de secos ou de molhados esvazia a discussão e as “nuances das práticas mercantis” devem 

ser entendidas caso a caso, percebendo-se as dinâmicas regionais entre negociantes, taverneiros, 

mercadores, caixeiros, etc. 

Mesmo que Cunha Matos (2004, p. 96) tenha encontrado “(...) poucas lojas, poucas vendas, nenhumas 

oficinas (...)”, Silva e Souza (TELES, 1998, p. 148) atestou a existência, em 1832, de 24 lojas de fazenda 

seca, “em algumas das quaes se vendem promiscuamente molhados”. Os produtos eram inflacionados 

e, conforme aponta Pohl (1976, p. 142), os negociantes: 

Vendem as suas más mercadorias, como sal, ferro, gêneros de mercearia, remédios, 
azeite (raramente também vinho), a 300 ou 400 por cento e procuram ganhar 
depressa o máximo que puderem; não calculam os juros do capital empregado e são 
verdadeiros merceeiros em todos os sentidos. 

Os “engenhos de cana” estavam a todo vapor. A Notícia Geral de 1783 (BERTRAN, 2010, p. 115) aponta 

a existência de 17 “engenhos de cana, e quase todos com pilões de fazer farinhas”; esse número salta 

para 3446 em 1832 (TELES, 1998, p. 147), acompanhando o crescimento do número de tabernas no 

núcleo. Silva e Souza (TELES, 1998, p. 146, 147) segue revelando os números da produtividade local, 

alegando uma incipiente atividade mineradora correspondendo a cinco fábricas e alguns poucos 

faiscadores. O algodão seguia como importante produto local, uma vez que constatou a existência de 

300 teares “particulares e imperfeitos”.  

Diante do exposto percebemos as vocações da produção local, que ainda exportava ouro, gado de 

corte, couros crus de bois e pano grosso de algodão. A vila dispunha de um açougue, o que facilitava 

no manejo da carne verde e outros derivados dos bovinos. A balança comercial pendia para a 

importação, que trazia para a Capitania de Goiás fazenda de secos e molhados, sal, ferro e escravos 

(D’ALINCOURT, 1976, p. 97). Saint-Hilaire (1976, p. 52) ressalta um dado importante, ao revelar que o 

Rio de Janeiro abastecia a maior parte dos comerciantes locais, ligando Vila Boa às novidades da 

“capital”. 

 

3.3. Pilar 

Nos idos de 1741, alguns negros faiscavam numa região conhecida por Papuan47, nas proximidades da 

Cachoeira do Ogó, quando foram surpreendidos por João de Godoy Pinto da Silveira. João de Godoy 

                                                 
46 Número referente à jurisdição do Julgado. 
47 Nome do capim popular naquelas paragens. 
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estava em busca dos seus escravos fugidos e quando foram encontrados, relataram a existência de 

ouro naquela região (PINHEIRO; COELHO, 2006, p. 85). Foi assim que Godoy recuperou seus escravos 

e levou a fama de ter descoberto “no sertão inculto entre o rio das Almas e o de Calhamares as férteis 

minas” que viriam a ser batizadas anos depois de Pilar48. Pela “descoberta”, Godoy recebeu o título de 

guarda mor.  

O arraial estava implantado na encosta de uma serra em um sítio circundado por morros: a Serra do 

Moquem ao sul, a Serra da Boa Vista a leste e a Pendura a oeste. O Rio Vermelho não compunha a 

paisagem urbana do arraial, por estar localizado no sopé da Serra do Moquem. De acordo com 

Castelnau (2000, p. 268), as margens dos rios do Julgado de Pilar são “insalubres, por causa das 

inundações”. Mesmo conservando-se a uma certa distância do centro do arraial, o Rio Vermelho foi 

responsável por uma enchente em 1812, em que a água chegou a danificar a Cadeia, conforme consta 

no “Livro das Cargas do Concelho deste Julgado”49. 

Em sua visita por Pilar em 1773, o governador José de Almeida de Vasconcellos Soveral e Carvalho o 

classificou como o “mais rico território desta Cappitania” (PINHEIRO; COELHO, 2006, 85, 87). Os 

testemunhos arqueológicos levantados pela Zanettini Arqueologia (2017) dão conta dessa informação, 

ao identificar que a zona de abrangência das minas de Pilar era bastante dilatada. De acordo com a 

“Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783”50, a produtividade maior vinha do Morro da Pedreira, 

no Moquém, “com bastante extensão, em o qual dizem haver ouro por todo ele”. O relato continua 

atestando que faisqueiras existem por todas as partes, entretanto “(...) lavra com regularidade de 

serviço com escravatura, só a chamada da Pedreira”. 

Pilar se comunicava com importantes núcleos: Crixás, o arraial mais próximo; Traíras a nordeste; Vila 

Boa ao sul e Meia Ponte a sudeste. Por sua localização, o arraial estabelecia comércio tanto com a 

Praça da Bahia como com o porto do Rio de Janeiro e capitanias de Minas Gerais e São Paulo. No 

intraurbano, as ruas se apresentavam bem delineadas e o casario alinhado, sendo algumas delas 

calçadas em pedras, como as ruas Direita, da Cadeia e dos Paulistas. 

                                                 
48 Considerando que a esposa de Godoy se chamava D. Anna do Pilar (LEME, 1953, p. 208), acreditamos que o 
nome do arraial teria sido uma homenagem a ela, não à santa. 
49 Fonte: MUBAN – Museu das Bandeiras - Fundo Brasil Colônia. Documento transcrito por Milena Bastos Tavares, 
arquivista e documentalista. 
50 Conferir Relação, ou Cópia que envia o Juiz Ordinário do Arraial de Pilar ao Ilmo. e Exmo. Sr. Luís da Cunha e 
Menezes na forma que se lhe determinou pela secretaria em 13 de dezembro de 1782, e expedida deste arraial 
em 3 de fevereiro de 1783, parte integrante do apanhado do “Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783” 
(BERTRAN, 2010, p. 151). 
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As casas de Pilar são um capítulo à parte. Em nenhum outro arraial – ou mesmo em Vila Boa – foram 

encontrados imóveis com tamanho primor e requinte, mesmo sendo edificações térreas. Esses 

exemplares únicos são testemunhos do fausto vivido por Pilar no auge do ciclo do ouro e foram 

descritos por Cunha Mattos (1979, p. 39, 97) como sendo “perfeitamente trabalhadas”, “elegantes e 

bem acabadas”. Ao contrário do que ocorreu em outros núcleos do período colonial, Pilar conservou 

exemplares significativos da arquitetura civil do Setecentos, em meio a casas do século XX. 

 

Imagem 27. Rua da Cadeia com a Serra da Boa Vista ao fundo 
Fonte: Superintendência Estadual do Iphan em Goiás 

Infelizmente são poucos os remanescentes do século XVIII que chegaram aos dias atuais. Além da “casa 

setecentista” destacamos a “casa de enxaimel” e a “casa de rótulas”. Dubugras em 196551 cadastrou 

ainda outro exemplar digno de nota, a “casa com oratório”, que estava localizada na Rua da Cadeia, 

assim como as casas “setecentista” e “de enxaimel”. A “casa com oratório” foi identificada como um 

conjunto composto por duas casas unidas parede-meia, de taipa de pilão. Era conhecida por esse nome 

por possuir um pequeno oratório em sua fachada principal. Essa casa foi demolida e estava localizada 

próxima à Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que também não existe mais.  

                                                 
51 Conferir a tese “Notas sobre a arquitetura do século XVIII em Pilar de Goiás”, que não chegou a ser defendida, 
juntamente com outras desenvolvidas no âmbito do Programa de Pós-Graduação do Instituto Central de Arte 
em função de Intervenção Militar na Unb em 1965. A tese de Dubugras é referência nos estudos da arquitetura 
de Pilar no século XVIII. 
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Imagem 28. Casa com oratório 

Fonte: Arquivo Central do Iphan 
Imagem 29. Casa de enxaimel 

Fonte: Superintendência Estadual do Iphan em Goiás 

A “casa de enxaimel” ficou conhecida por esse nome em função do seu sistema construtivo. Fugindo 

à regra do travamento triangular das peças de madeira aparente das tradicionais casas de enxaimel 

popularizadas pelos imigrantes alemães na Região Sul na segunda metade do século XIX, a casa de Pilar 

apresenta as traves de madeira compondo elementos quadrangulares, preenchidos com alvenaria de 

pedra. Coberta por telha capa e canal de quatro águas, está situada na esquina do Beco do Jogo da 

Bola. Internamente, a edificação possui forros de madeira pintados e sanefas decoradas nas portas da 

sala. 

A “casa setecentista” também conhecia como “casa da princesa”, foi edificada em alvenaria de pedra 

com estrutura independente de madeira. A cobertura do volume principal é de duas águas, coberta 

com telha capa e canal, apresentando beiral encachorrado na fachada principal. A casa se destaca 

pelas janelas com fechamento de rótulas, cujas bandeiras fixas apresentam um delicado rendilhado na 

talha da madeira. A maestria dos artífices locais igualmente se fazia notar nos elementos artísticos em 

seu interior, conforme descreveu Jacintho (SPHAN, 1988, p. 17): 

Imagem 30. Casa setecentista Imagem 31. Forro em gamela  
Fonte: Superintendência Estadual do Iphan em Goiás Fonte: Superintendência Estadual do Iphan em Goiás 
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(...) internamente apresenta uma sala nobre de teto de gamela com pinturas de 
gosto rococó. Não é uma pintura erudita, porém de muito sabor, apresentando 
cenas de caça; as portas internas possuem sanefas entalhadas e douradas a ouro.  

Outro exemplar com rótulas, que demonstra o primoroso trabalho na madeira do século XVIII, está 

próximo à Igreja Matriz. O seu acesso se dá pela rua lateral, liberando a fachada principal voltada para 

a Rua da Matriz, composta apenas de janelas com fechamento em rótulas. De acordo com Dubugras 

(1965, p. 96), a casa foi edificada com diferentes técnicas construtivas, apresentando alvenaria em 

pedra nas paredes externas e pau-a-pique e adobe nas paredes internas. Apresenta telhado em quatro 

águas, nos revelando que não possuía uma casa vizinha implantada parede-meia. A casa é conhecida 

por “casa de rótulas” ou “casa Dona Otília”. 

  
Imagem 32. Casa Dona Otília Imagem 33. Detalhe da rótula  

Fonte: Superintendência Estadual  
do Iphan em Goiás 

Fonte: Superintendência Estadual 
do Iphan em Goiás 

Ao medir os índices de urbanidade dos núcleos do período colonial, Fonseca (2009, p. 134) destaca 

aspectos referentes à salubridade e à comodidade do sítio, assim como a existência de recursos 

naturais. Nesse último aspecto verificamos que Pilar estava em vantagem em relação aos outros 

núcleos auríferos do Setecentos. Outro critério relevante destacado por Fonseca (2009) dizia respeito 

à beleza do arraial representada pela arquitetura das casas, igrejas e edifícios públicos. A existência de 

pontes, ruas pavimentadas e fontes eram fortes indícios de uma economia saudável, uma vez que 

despendia grandes somas para a construção desses equipamentos, assim como para a sua 

manutenção. 

Cunha Mattos (1979, p. 39) relatou que o arraial possuía três fontes, sendo aquela próxima à Igreja 

Matriz um “chafariz de excelente água”. Não encontramos descrição das outras fontes, mas 

acreditamos se tratar da biquinha localizada no Quatro Cantos e do Buracão, localizado numa cota 
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abaixo do nível da Rua da Cadeia, cujo acesso se dá por uma escada de pedras. O Buracão foi 

recuperado pela Zanettini Arqueologia (2017, p. 14) em 2010, viabilizando a reutilização da fonte. Com 

exceção do Buracão, as demais fontes não mais apresentam elementos construtivos originais do 

período colonial em sua feição. 

O arraial descrito por Silva e Souza em 1812 (TELES, 1998, p. 119) era “grande e povoado”. Como era 

Freguesia, possuía Igreja Matriz e mais três capelas de evocação de Nossa Senhora do Rosário, Nossa 

Senhora da Boa Morte52 e a única que sobreviveu aos dias atuais, a Igreja de Nossa Senhora das 

Mercês. Jacintho (SPHAN, 1988, p. 18) relata que, quando esteve pela primeira vez em Pilar em meados 

do século passado, encontrou ainda os vestígios da Igreja do Rosário, situada na entrada de Pilar para 

quem vinha de Goiás. 

Dubugras (1965, p. 33), alguns anos depois, mapeou a provável localização da Igreja de Nossa Senhora 

da Boa Morte, situada no alto de um morro, próxima à Igreja de Nossa Senhora do Rosário. O templo 

possuía localização de destaque, implantado nas proximidades de onde atualmente se encontra o 

Ginásio Municipal Jean Marcos, localizado numa cota mais alta em relação ao restante do núcleo 

urbano. Não sabemos ao certo quando as igrejas do Rosário e da Boa Morte vieram abaixo, mas 

acreditamos ter sido ainda no século XIX. Segundo Cunha Mattos (1979, p. 102, 103), o estado de 

conservação das igrejas em 1824 era crítico, com exceção da Igreja Matriz, considerada entre as “mais 

bem dotadas da província”.  

A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, devido ao seu avançado estado de arruinamento no início 

do século XX, acabou sendo substituída por outra no mesmo terreno, construída, no entanto, em 

dimensão menor e mais próxima da rua – o que fez com que seu adro diminuísse de tamanho. A 

majestosa Matriz possuía sete ricos altares, sendo que parte deles estão acomodados no novo templo. 

Foram localizadas na Décima Urbana de Pilar de 181653 duas irmandades, que acreditamos estarem 

congregadas nos altares da Igreja Matriz. São elas: Irmandade das Almas e Irmandade do Santíssimo 

Sacramento54. 

A Igreja de Nossa Senhora das Mercês, único remanescente da arquitetura religiosa do período colonial 

em Pilar, encontra-se no limite norte do núcleo urbano, junto ao acesso para Crixás. Apresenta feições 

bem despojadas, próprias da arquitetura religiosa daquela capitania. O diferencial do programa 

                                                 
52 Conhecida também por Nossa Senhora da Boa Morte ou São Gonçalo do Amarante. 
53 Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita”. 
54 Não encontramos os livros de compromissos dessas irmandades. Baseamo-nos na localização das irmandades 
no caso de Vila Boa, em que as irmandades de mesmo nome estavam congregadas na Igreja Matriz daquela 
localidade. 
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arquitetônico está na escada externa anexada ao volume principal da edificação, composta por frontão 

triangular arrematado por um pequeno óculo, duas janelas do coro e porta no acesso central. 

Conforme abordamos anteriormente, o governador José de Almeida de Vasconcellos Soveral e 

Carvalho esteve em Pilar em 1773, no momento em que percorreria parte do território da Capitania 

de Goiás que estava sob sua responsabilidade. A recepção da comitiva foi muito festiva, conforme 

descreve Soveral e Carvalho (PINHEIRO; COELHO, 2006, p. 83): 

Os homens de todas as qualidades ocupavam as ruas com tal excesso, que impediam 
a passage huns aos outros; as mulheres ocupavão as janellas de forma que nas cazas 
de grandes famílias se perturbavam, e todos anciozos desejavam ver a Sua 
Excellencia pella fama das suas virtudes (...). Os Republicános esperavam a Sua 
Excellencia no pricipio da rua mais principal e apeando-se o conduziram debaixo de 
um Pálio a Matrîz, onde estava o Vigario, e todo o Clero, que receberam a Sua 
Excellencia com hum Te Deum Laudamus, e feytas a seremonias do uso (...). 

O clima festivo perdurou pelas noites de estadia da comitiva, com direito a encamisadas “munto 

lustozas” e duas óperas “com excelentes figuras com muito luzimento”, representadas no Theatro 

Publico55. Como essa foi a única fonte que se referiu à edificação, não sabemos precisar onde o teatro 

se localizava no arraial. Outro equipamento urbano pouco documentado, porém identificado na 

Décima Urbana de 181656, é o Hospício dos Esmoleres da Terra Santa, que também estava presente 

em outros núcleos como no caso de Vila Boa, Meia Ponte e Natividade 

A Cadeia é um dos edifícios que mais chamam a atenção em Pilar, que era cabeça de Julgado. O edifício 

apresentava arquitetura singela e foi edificado com grossas paredes de taipa, recebendo revestimento 

de pranchões de madeira no interior da enxovia, localizada no térreo. O cárcere era acessado por um 

alçapão com escada retrátil que ficavam no assoalho do segundo andar. O ingresso ao segundo 

pavimento da cadeia se dava por uma escada externa de madeira, coberta com telha cerâmica – 

solução arquitetônica semelhante àquela encontrada na Igreja das Mercês. Duas porta-janelas de 

madeira guarnecidas por sacadas-balcão se destacavam na fachada principal, marcando o segundo 

andar composto pelo gabinete dos juízes ordinários. No pavimento inferior apenas uma janela 

gradeada fazia a comunicação do exterior com o interior da área destinada ao cárcere. Situada na rua 

de mesmo nome, a Cadeia era a única edificação de dois pavimentos em Pilar. 

                                                 
55 Além de Pilar, Vila Boa e São Felix também foram privilegiadas com a presença de um teatro em seu espaço 
urbano em pleno Setecentos. No caso das óperas de Traíras, não foi relatada a existência de um teatro, o que 
nos leva a crer que provavelmente foram encenadas em praça pública, mesmo lugar onde ocorriam as cavalhadas 
(PINHEIRO; COELHO, 2006, p. 93). 
56 Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita”. Essa documentação será analisada 
no capítulo seguinte.  
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Coexistindo simultaneamente com a mineração, fazendas de cana-de-açúcar compunham a paisagem 

circundante do arraial. Uma parcela significativa da mão de obra escrava trabalhava nessa frente, 

segundo informações contidas na “Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783”57. Os engenhos reais 

contavam em média com 46 escravos58 e as engenhocas59 com um contigente menor, alcançando uma 

média de 18 escravos (BERTRAN, 2010, p. 153, 154). A produção local não ficava só por conta dos 

derivados da cana, conforme vemos no trecho abaixo (BERTRAN, 2010, p. 154): 

Tem este distrito avultado número de Roças, com Monjolos em que se fazem muitas 
farinhas e são muito abundantes de matos, e que produzem muitos mantimentos, 
com os quais não só se sustenta este distrito, mas também quase todo o de Crixás, 
onde muitos lavradores deste distrito, tem casas de comissão para venderem seus 
mantimentos. 

Ou seja, além da produção de açúcar, rapadura e aguardente, a economia de Pilar no Setecentos estava 

vinculada à produção de gêneros alimentícios – farinhas e mantimentos – e comércio dos mesmos. 

Assim como mostrou Cláudia Damasceno Fonseca (2001) para as Minas Gerais, a mineração jamais 

                                                 
57 Conferir Relação, ou Cópia que envia o Juiz Ordinário do Arraial de Pilar ao Ilmo. e Exmo. Sr. Luís da Cunha e 
Menezes na forma que se lhe determinou pela secretaria em 13 de dezembro de 1782, e expedida deste arraial 
em 3 de fevereiro de 1783, parte integrante do apanhado do “Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783” 
(BERTRAN, 2010). 
58 O engenho do Alferes Amaro da Costa Machado tinha o maior contingente, contando com 110 escravos em 
1783 (BERTRAN, 2010, p. 153). 
59 Os engenhos reais eram movidos por roda d´água, enquanto as engenhocas de Pilar funcionavam por tração 
animal (bois) (BERTRAN, 2010, p. 153). 

 

Imagem 34. Cadeia de Pilar 
Fonte: Foto da autora, 2008 
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fora incompatível com a agricultura, tampouco com o comércio que, em geral, polarizava as maiores 

fortunas.  

Anos depois, o quadro pintado por Cunha Mattos (2004, p. 131) em 1824 era desolador, conforme 

podemos verificar nas observações de quem chegava e saía do arraial de Pilar: 

Em diversos lugares que hoje atravessei, encontram-se grandes edifícios demolidos 
que foram engenhos d’açucar, os quais servem unicamente de testemunho da antiga 
opulência e da presente miséria dos habitantes do distrito do Pilar. (...) Alguns 
edifícios mostram a sua antiga opulência, mas agora acha-se grandemente 
deteriorados pela dificuldade da mineração do ouro, únicas esperanças dos seus 
iludidos habitantes que ainda preferem as minas à agricultura. 

Nesse contexto, em 1832 Silva e Souza (TELES, 1998, p. 166) relata a presença de 14 minas de ouro, 

além da existência de minas de ferro, ainda não exploradas até então. A queda na produtividade do 

ouro foi atribuída à escassez de água, utilização de métodos de extração ultrapassados e falta de 

“braços africanos” para efetivar a mineração.  

Esse cenário se repete no intraurbano, uma vez que o comércio também apresentava sinais de declínio 

no início do Oitocentos: das nove lojas de “fazendas secas” e das três de “molhados do Reino”, em 

1783 (BERTRAN, 2010, p. 154), sobreviveram somente três de “fazenda seca” em 1832, segundo Silva 

e Souza (TELES, 1998, p. 167). Se no século XVIII os comerciantes apostavam na distância e arriscavam 

suas viagens em longos trajetos frequentemente abordados pelos Caiapó ao sul e Xavante ao norte, 

além dos quilombolas, com a crise da mineração a atividade comercial ficou abalada. De acordo com 

Cunha Mattos (1979, p. 40), na segunda década do Oitocentos, “(...) a escassez do numerário é aqui 

tão grande que todos os gêneros miúdos são comprados a troco de novelos de algodão fiado”. Fato 

curioso se levarmos em consideração o relato de Pohl (1976, p. 189) em 1819, que constata que 

naquele arraial as pessoas insistiam na circulação do ouro em pó fazendo às vezes do dinheiro. De um 

modo ou de outro, constatamos a escassez de moedas naquela região. 

O algodão, por sua vez, era um dos principais produtos de exportação de Pilar e teve um peso 

significativo na balança comercial na passagem do século XVIII para o XIX. Cunha Mattos (1979, p. 39) 

listou a existência de 60 teares no arraial no ano de 1824 e Silva e Souza (TELES, 1998, p. 166), em 

1832, apontou um número superior - 100 “teares imperfeitos de tecer algodão grosso”.  

Embora a situação descrita por Cunha Mattos seja desoladora ao retratar as ruínas dos “engenhos” 

pelos caminhos, os produtos da cana seguiam fortes na exportação. Pilar não possuía mais as 48 

tavernas de outrora, mas 11 ainda davam conta da demanda local, de acordo com os dados levantados 

em 1832 por Silva e Souza (TELES, 1998, p. 167).  
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Assim como nos outros núcleos estudados nessa tese, o gado também aparece como produto de 

exportação. De acordo com Silva e Souza (TELES, 1998, p. 166), existiam 15 fazendas de “gado vaccum 

e cavallar" que exportavam no “anno de 1828 300 cabeças de gado, que se venderão parte a dinheiro, 

e parte se permutarão por fazendas seccas, sal, polvora, chumbo, e por cavallos, que faltão no Termo 

para o costeio do gado." Pelo visto, o gado também era moeda de troca, juntamente com o ouro e o 

algodão. Ao percorrer os caminhos da Capitania, nas proximidades de Pilar, os viajantes citam o 

Ribeirão dos Bois, sinal que a prática da pecuária conviveu com a mineração, a agricultura e o comércio. 

Em síntese, os principais produtos de exportação de Pilar em 1832 eram o algodão de tear, açúcar 

branco, aguardente de cana e gado vacum. As importações envolviam sal, ferro, pólvora, aço, vinho, 

cera, chumbo, farinha de trigo, remédios “de botica”, papel e fazendas secas. A balança pendia para o 

lado das importações e geralmente os produtos vinham da Província do Pará – sinal de que o contato 

via fluvial, mesmo que incipiente, apresentava resultados. O principal caminho se dava pelo Rio Crixás, 

afluente do Rio Araguaia (TELES, 1998, p. 167).  

De acordo com Silva e Souza (TELES, 1998, p. 167), para completar o quadro crítico de Pilar naquela 

época, não se encontravam mulas de aluguel no Julgado. O Julgado de Pilar em 1804 era composto 

por 3.899 almas distribuídas entre Pilar, Lavrinhas, Guarinos e zona rural desses povoados. Desta 

população, 2.264 (58%) pessoas eram livres e 1.635 (42%) eram escravos60.  

Com o declínio da produção aurífera, a manutenção das estradas já não era mais a mesma, conforme 

observamos no Itinerário de Cunha Mattos de 1824, apontando o arruinamento de pontes sobre os 

rios que conduziam ao arraial (2004, p. 130 e 133). Pohl (1976, p. 188, 189) corrobora esse cenário, ao 

enfrentar dificuldades no acesso de Pilar em 1819 a partir do caminho que seguia para Crixás assim 

como na outra extremidade, seguindo para Meia Ponte. Já em 1835, com a abertura da primeira 

legislatura da Assembleia de Goiás, entra em pauta a necessidade de voltar maior atenção à 

estruturação da estrada que passava por Pilar, uma vez que seria rota estratégica de comunicação do 

                                                 
60 Conferir LIVRO de registro da correspondência oficial de d. Francisco de Assis Mascarenhas, capitão geral da 
capitania de Goiás, com a Corte, relativo ao governo da dita capitania. Fonte: Biblioteca Nacional – Manuscritos 
– Cod. 09. 04. 003. Doc. 164. 

Julgado de Pilar – 1804 homens mulheres total 
brancos casados 33 33 

365 
brancos solteiros 173 126 
pretos casados 32 40 

832 
pretos solteiros 290 470 
mulatos casados 48 49 

857 
mulatos solteiros 365 395 
escravos 1307 538 1845 
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Pará com a cidade de Goiás, levando-se em consideração o fluxo do Rio Tocantins via Porto Imperial 

(SILVA, OLIVEIRA, 2017, p. 248, 249). 

Analisando o relato de Edgard Jacintho, que lá esteve em meados do século XX enquanto chefe da 

Seção de Arte da Divisão de Estudos e Tombamento do IPHAN, percebemos que Pilar com o passar dos 

anos foi se retraindo cada vez mais em seu microcosmos. O acesso àquele sítio era apenas para os mais 

experientes, conforme percebemos nessa fala de Jacintho (SPHAN, 1988, p. 15), que foi o responsável 

pela elaboração do processo de tombamento daquele núcleo: 

Chegando a véspera da viagem, preparamos o nosso transporte com as maiores 
cautelas, porque em todo o percurso não se contava com nenhum recurso; para 
abastecimento, tivemos que encher o tanque, reforçando com mais dois camburões 
e aos quais somava um tambor com duzentos litros de gasolina. Era muito distante 
e não havia nada mesmo. Nessas peregrinações, às vezes, roda-se mais de uma 
semana sem possibilidade de abastecimento. Afinal, arrancamos para lá, e até um 
certo trecho, naquela época, passava-se por uma estrada que integrava a chama 
“Transbrasiliana”, e que foi aproveitada depois pela Belém-Brasília (...). Após um 
certo percurso, por cerca de uns trezentos, quatrocentos quilômetros abandona-se 
esta estrada e entra-se por caminhos “trilheiros”, como chamavam em Goiás. Aí só 
mesmo um chofer sertanejo, como o que nos servia, que sabia se orientar naqueles 
ermos. Em determinado ponto do caminho chegava-se numa encruzilhada e de 
repente o trilheiro bifurcava, se esgalhava em três outros rumos. E tudo igual. E 
agora? O caboclo tem um sentido de orientação muito apurado e nesses momentos, 
não se perturbava dizendo: “Não se afobe, não”. Parava o carro, descia chegava para 
lá, olhava para cá, sentava, ascultava o chão como o índio e depois fazia o seu 
diagnóstico: “É este”, e apontava a trilha a seguir; não se enganava. Aquele sexto 
sentido que nele se desenvolve é da própria natureza, talvez por exigência de 
contingências telúricas. 

O relato segue com interessantes observações desse pioneiro na proteção do patrimônio. Muito se 

critica a atuação do IPHAN, mas poucos viveram na pele os desafios que é trabalhar numa instituição 

com parcos recursos financeiros e humanos – e ainda assim lutar pela preservação do patrimônio 

cultural. Mesmo que o núcleo seja tombado, infelizmente muito se perdeu da Pilar Setecentista. A 

cidade viveu um novo surto de garimpo nos anos 1980 – 1990 e o casario sofreu impactos diretos dessa 

nova febre do ouro. Ainda assim, as edificações que se mantiveram em pé, não são encontradas em 

outra parte do Brasil. São exclusividades de Pilar.  

 

3.4. Meia Ponte 

Os caminhos que conduziam ao Arraial de Meia Ponte eram velhos conhecidos daqueles que cruzavam 

os sertões da Capitania de Goiás de leste a oeste e também de norte a sul, compondo um dos mais 
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importantes nós de articulação das estradas que vinham do litoral para a fronteira oeste. Meia Ponte 

estava situado num sítio circundado por montanhas, com destaque para os Montes Pireneus, marco 

na paisagem para quem seguia de Corumbá para o arraial. O Rio das Almas, onde primeiramente se 

descobriu ouro no arraial, estava presente na dinâmica urbana. 

As ruas de Meia Ponte, de acordo com Pohl (1976, p. 116), eram “retas” sendo que algumas possuíam 

“passeios de xisto quartzífero”. Sem citar o nome das vias, o viajante destaca que das três principais 

ruas do núcleo, somente uma era calçada. Ao analisarmos fotos da passagem do século XIX para o XX, 

verificamos que as ruas Direita, Nova e do Rosário possuíam calçamento de pedra, substituído no 

século XX por blocos sextavados61. D’Alincourt (1976, p. 90), por sua vez, categoriza as vias em dois 

tipos: aquelas alocadas em sítios mais acidentados62 e as ruas de sítios mais planos63. Sobre as 

primeiras, as classifica como “sem ordem, nem uniformidade”, e as demais foram descritas como 

“largas e direitas; porém menos povoadas, à exceção da Nova.”  

                                                 
61 As outras ruas receberam na década de 1970 pavimentação em “pedra pirenópolis”, rocha extraída de 
pedreiras de quartzito próximas à cidade. O seu assentamento é bastante singular, deixando evidente que se 
trata de uma intervenção contemporânea, compondo de forma harmônica com o conjunto arquitetônico.  
62 Embora não cite o nome das vias, poderia estar se referindo às atuais ruas do Bonfim, Aurora, Rosário e Direita.  
63 Possivelmente as atuais ruas Santa Cruz, da Prata, Matutina, Rui Barbosa e a Rua Nova, a única que foi 
mencionada. 

 
Imagem 35. Rua do Rozario pavimentada, com vista da  

Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em sua conformação original 
Fonte: Cartório 1º Ofício 
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Em 1824, Cunha Mattos (1979, p. 33) descreveu as ruas e destacou o estado de conservação da ponte 

sobre o Rio das Almas: “a qual se acha de todo arruinada”. Nos áureos momentos do garimpo, 

conforme veremos adiante, a ocupação da margem norte do rio correspondia a uma única data 

mineral, que ficava a cargo de Luciano Nunes Teixeira e seu genro, o Sargento-mor Antônio Rodrigues 

Frota. Lá construíram um casarão, conhecido por “Castelo do Frota”, e a Capela de Nossa Senhora do 

Monte do Carmo. Saint-Hilaire (1976, p. 41) descreve o estado de penúria em que suas descendentes 

se encontravam em 1817 e relata que a grande casa parece ter sido muito bonita em outros tempos. 

Pohl (1976, p. 116) revela as características construtivas das edificações, afirmando que as casas eram 

térreas e “construídas de madeira e barro, caiadas e cobertas de telhas.” JAYME; JAYME (2003, p. 256), 

por sua vez, relatam a existência de um sobrado na Rua do Bonfim que teria sido edificado no início 

do século XIX e demolido após 1915. Confirmamos a existência desse sobrado ao cotejar as 

informações de JAYME; JAYME (2003) com a Décima Urbana de Meia Ponte de 181064, na qual consta 

a existência de uma edificação de dois pavimentos naquela via65. De um modo geral, em 1817 Saint-

Hilaire (1976, p. 36) classifica as casas do arraial como sendo 

(...) todas muito limpas, caprichosamente caiadas, cobertas de telhas e bastante 
altas para a região. Cada uma delas, conforme o uso em todos os arraiais do interior, 
tem um quintal onde se vêem bananeiras, laranjeiras e cafeeiros plantados 
desordenadamente. 

Além do “Castelo do Frota”, algumas casas no arraial se destacavam por seu porte, como o “palácio” 

de Joaquim Alves de Oliveira, localizado na sua chácara, no pasto conhecido por “Anduzeiro”, nas 

franjas do perímetro urbano. O exemplar, tido como o “maior edifício residencial de Meia Ponte”, foi 

demolido na segunda metade do século XIX (JAYME; JAYME, 2003, p. 292). 

Guiando o crescimento do arraial, as igrejas marcaram a paisagem de Meia Ponte, apresentando linhas 

singelas que foram se modificando ao sabor dos modismos. Por ser uma freguesia, o arraial era servido 

pela Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, a qual ficavam subordinados além do arraial de Meia 

Ponte, os arraiais do Córrego Jaraguá e Corumbá. Em 1732 foi realizado o primeiro batismo na Igreja 

Matriz, data levantada por Jarbas Jayme (1971). Ao longo dos anos passou por reformas, tendo sido a 

mais importante delas em 1838, ocasião em que ruiu o telhado da capela-mor (JAYME, 1971). Em 1864 

                                                 
64 Fonte: MUBAN - Caixa 19, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita”. Essa documentação será analisada 
no capítulo seguinte, sobretudo a Décima Urbana de Meia Ponte de 1819. 
65 Outro sobrado foi detectado por JAYME; JAYME (2003, p. 165), dessa vez situado na Rua Direita. As Décimas 
de 1810 não fazem menção a outro edifício de dois pavimentos, o que comprova a informação passada pelos 
pesquisadores, que alegam que o imóvel passou por várias transformações, incluindo demolições e 
desmembramentos. Somente em meados do século XIX o imóvel identificado como 48 pelos pesquisadores 
(JAYME; JAYME, 2003) teria se transformado em um sobrado.  
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foi pintado o famoso forro da Nave por Inácio Pereira Leal e Antônio da Costa Nascimento (o Tonico 

do Padre). A sede da Irmandade do Santíssimo Sacramento ficava na Igreja Matriz. 

Dos templos remanescentes do período colonial, além da Igreja Matriz temos a Igreja de Nossa 

Senhora do Monte do Carmo e a Igreja de Nosso Senhor do Bonfim. A Igreja do Carmo foi construída 

em meados do século XVIII na margem norte do Rio das Almas, sob os auspícios de Luciano Nunes 

Teixeira e seu genro. A construção da Igreja do Bonfim também foi iniciativa de particulares, tendo 

sida edificada em meados do século XVIII na saída da estrada para a Bahia e Minas Gerais. A localização 

da igreja coincidia com os interesses do seu patrono, o Sargento-mor Antônio José de Campos, uma 

vez que suas propriedades rurais estavam localizadas entre Corumbá e Meia Ponte. As igrejas 

congregavam as irmandades que levavam os nomes dos santos de devoção, ou seja, a Irmandade de 

Nossa Senhora do Carmo era sediada na Igreja do Carmo e a Irmandade do Senhor do Bonfim na Igreja 

do Bonfim. 

A Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte da Lapa dos Pretos Livres foi arruinada em fins de 1860 

(JAYME, 1971, p. 540). Situada na saída que dava para Vila Boa, a obra foi minada por falta de 

manutenção e desacordo entre os membros da irmandade dos negros livres. Mesmo sem nunca ter 

chegado a ser concluída, rivalizava em dimensões com a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário 

(JAYME, 1971, p. 540). Teria sido a sede da Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, identificada na 

Décima Urbana de 1819. 

Outra que teve um destino parecido foi a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, construída 

entre 1743 e 1757 e demolida em 1944, após uma tentativa mal sucedida de reforma da fachada 

frontal (JAYME, 2002, p. 116). Ao que tudo indica, seria a sede da Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário, confraria que possuía um imóvel em Meia Ponte de acordo com a Décima Urbana de 1819. 

Buscando modernizar a igreja, os devotos demoliram a fachada original, edificada com duas torres 

sineiras que emolduravam o frontão triangular, e construíram uma parede de tijolo arrematado por 

uma torre central. A obra não correu bem e a fachada recém construída ruiu. Com o tempo, a igreja 

deixou de existir e o Largo do Rosário passou a ser conhecido por Praça do Coreto.  

No mesmo largo estava instalado o Hospício dos Esmoleres da Terra Santa. Não localizamos a descrição 

arquitetônica dessa hospedaria, mas Jayme (1971, p. 541) o apresenta com um grande pátio, 

circundado por altos muros onde se encontravam os alojamentos e uma ermida de devoção a São 

Francisco das Chagas. No ano de 1819, mesmo servindo de morada para um frade, Pohl (1976, p. 116) 

atesta que o hospício de Meia Ponte teria sido substituído pelo do arraial de Traíras. 



3 . U r b a n i z a ç ã o  p a r a  a l é m  d o  o u r o | 241 

 

A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário por pouco não deixou de existir em 2002, como aconteceu 

com as igrejas do Rosário dos Pretos e da Nossa Senhora da Boa Morte da Lapa. No mês de setembro 

daquele fatídico ano, um trágico incêndio queimou-a pouco tempo depois de ter passado por obras de 

restauração. O fogo consumiu todo o interior, com prejuízo da estrutura do telhado e dos bens móveis 

e integrados, que foram completamente perdidos. Obras emergenciais conseguiram recuperar a 

estrutura arquitetônica e assim preservar o principal patrimônio arquitetônico de Pirenópolis66. 

Do Largo da Matriz, Saint Hilaire relatou em 1817 (1976, p. 36, 37) o “panorama que talvez seja o mais 

bonito” que apreciou no Brasil. De lá pintou um belo cenário, composto por quintais arborizados cujo 

verde-escuro contrastava com as paredes caiadas das igrejas; o rio brincando por entre as árvores, 

servido por uma ponte “semidesmantelada” e o horizonte, arrematado por uma cadeia de montanhas. 

Coincidentemente (ou não), Burchell desenhou essa mesma vista em 1827, eternizando a paisagem 

bucólica. 

 
Imagem 36. Largo da Matriz por Burchell, 1827 

Fonte: FERREZ, 1981 

O Largo da Matriz comportava outros equipamentos urbanos importantes como a Cadeia e um dos 

chafarizes que ofereciam água para a população local. Pohl (1976, p. 116) descreveu a Cadeia como 

sendo “o único edifício assobradado", ignorando a casa de dois pavimentos citada anteriormente, 

talvez inexistente durante as suas passagens pelo arraial. Como era cabeça de Julgado desde os 

primórdios, a construção da primeira Cadeia de Meia Ponte ocorreu em 1733 e foi demolida em 1919 

(JAYME; JAYME, 2003, p. 293). Uma nova foi construída na margem sul do Rio das Almas, seguindo 

parcialmente a linguagem arquitetônica da primeira.  

Como nos outros arraiais cabeças de Julgado da Capitania que possuíam cadeia assobradada, o 

pavimento térreo era destinado ao cárcere de prisioneiros e o pavimento superior como gabinete dos 

juízes. JAYME; JAYME (2003, p. 215) revelam a utilização de pedra na alvenaria do edifício, cuja 

espessura era de um metro de largura. As duas celas eram guarnecidas por janelas de madeira 

                                                 
66 Sobre o assunto, conferir Moura (2009). 
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reforçadas por chapas de ferro. O acesso ao edifício se dava por uma porta de entrada que conduzia a 

um grande saguão, com piso em lajes de pedra e escada que levava ao pavimento superior utilizando 

o mesmo material.  

 

Imagem 37. Desenho da segunda metade do século XIX de autoria de 
 Antônio da Costa Nascimento, mais conhecido por Tonico do Padre, 

retratando o adro da Igreja Matriz com a Cadeia em sua localização original 
Fonte: JAYME; JAYME, 2003 

Na extremidade oposta da Cadeia, na parte posterior do Largo da Matriz, se localizava o chafariz mais 

importante do arraial. Silva e Souza (TELES, 1998) e Cunha Mattos (1979) apontaram a existência de 

dois chafarizes e uma fonte, porém não disponibilizaram maiores detalhes sobre esses equipamentos. 

Sobre o chafariz do Largo da Matriz, Jayme; Jayme (2003, p. 222) atestam que foi construído pelo 

Capitão João Fleuri Coelho na década de 1820. Estava localizado próximo à sua casa, na face sul do 

Largo da Matriz, na transição da Rua Nova para a Rua da Prata. Se basearmos no desenho elaborado 

em 1872 por Antônio da Costa Nascimento, mais conhecido como Tonico do Padre, o chafariz 

apresentava uma composição neoclássica, o que demonstra ter passado por obras de modernização 

da estrutura original. 

Jarbas Jayme (1971) sinaliza a localização das outras fontes, mas como elas não existem mais, isso 

dificulta o exercício de imaginar a localização exata desses importantes equipamentos. Assim como o 

chafariz do Largo da Matriz, os demais também foram fruto de iniciativa privada, lembrando que Meia 

Ponte até a passagem do século XIX não havia alçado ao status de vila. A segunda fonte mais 

significativa ficava na Rua Direita, “junto da casa residência do capitão José Inácio Ferreira”, o 

responsável por sua construção. Antes de chegar no chafariz, a água atravessava imóveis das ruas Nova 

e Direita, até chegar na fonte e depois seguir seu destino junto ao Rio das Almas, passando antes pela 

casa do vigário da vara José Joaquim Pereira da Veiga. A água do “chafariz do capitão José Inácio”, 
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como era conhecido, era captada de um tributário do Córrego Lava-pés, o Córrego da Baeta (JAYME, 

1971, p. 144). A outra fonte estava localizada na atual Rua 24 de outubro, antigamente conhecida por 

Travessa do Rosário. A água era captada do Córrego Guarirobal, atravessava a Rua Matutina e servia 

os moradores da região. A sua construção foi uma iniciativa do padre Marcelino Teixeira Chaves 

(JAYME, 1971, p. 143). 

 

Imagem 38. Fonte do Largo da Matriz - a data assinalada na fonte é na realidade a  
data do desenho, elaborado por Antônio da Costa Nascimento (Tonico do Padre) 

Fonte: JAYME; JAYME, 2003 

Dentre os importantes equipamentos que dispunham o arraial, destacamos a presença de uma 

estalagem e de pastos no seu principal acesso, próximos ao Córrego Lava-pés, destinados a acomodar 

pessoas e animais que circulavam pelas estradas que se entrecruzavam em Meia Ponte. Em uma de 

suas passagens pelo arraial, Pohl (1976, p. 289) tentou se instalar na estalagem, contudo a mesma 

estava ocupada por uma família com onze pessoas provenientes de Traíras que estavam acamados 

com “febre nervosa”. Em função disso, o austríaco se hospedou em uma “espaçosa casa” na Igreja 

Paroquial.  

Próximo dali Jayme; Jayme (2003, p. 150) relataram a existência de um rancho, já na segunda metade 

do século XIX, conhecido por “Rancho do Ariste”. O rancho, assim como a estalagem, dispunha de 

pastos para a acomodação dos animais dos “viajantes, cometas, boiadeiros e tropeiros” que lá se 

hospedavam. A existência desse edifício atesta que, mesmo em um período posterior ao ciclo do ouro, 

Meia Ponte continuava na rota de circulação intra e extra-província. 

Devido à sua localização, Meia Ponte gozava de um intenso comércio. Mesmo diante de tantas 

vantagens, Pohl (1976, p. 117) aponta que os produtos comercializados eram ainda mais caros que 

aqueles encontrados em Vila Boa. De acordo com D’Alincourt (1976, p. 90), Meia Ponte, à exceção da 
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capital, ainda era o lugar mais “florescente comercialmente” em 1818, uma vez que exportava sua 

produção para Vila Boa e outros núcleos. Saint-Hilaire (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 36) situou o arraial 

“rodeado de terras extraordinariamente férteis", deixando transparecer a vocação local para a 

produção agropecuária no ano de 1819. No ano anterior foi produzido um importante documento67 

listando todas as propriedades rurais na Freguesia de Nossa Senhora do Rosário das Minas de Meia 

Ponte, sob os cuidados do poderoso Joaquim Alves de Oliveira, o proprietário do Engenho São 

Joaquim. 

Aires de Casal (1976, p. 160) classificou o arraial em 1917 como "o berço e centro da agricultura e 

indústria na província". A extração do ouro basicamente não foi mais tratada pelos cronistas do 

Oitocentos, que destacavam o cultivo de milho, trigo, tabaco, café e algodão. A criação de gado vacum, 

porcos e pesca de peixe também movimentavam a economia. O mercado interno acolhia bem a 

produção de Meia Ponte uma vez que o algodão, o fumo e o toucinho eram enviados para Vila Boa e 

para os arraiais do norte da Capitania (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 37).  

Uma indústria incipiente de fabricação de tecidos de algodão foi mencionada por D’Alincourt (1818) e 

Cunha Mattos (1824). Anos antes, Saint-Hilaire teria apontado o interesse do Tenente Coronel Joaquim 

Alves de Oliveira em instalar em Meia Ponte um espaço para descaroçar e fiar o algodão. A produção 

teria como destino as capitanias da Bahia, Rio de Janeiro e o consumo interno. O algodão se mostrava 

um bom negócio, tanto que Joaquim Alves, mesmo sendo o maior produtor local, também comprava 

matéria prima dos agricultores das redondezas (SAINT-HILAIRE, 1976, p. 99, 104).  

A situação parecia próspera na zona rural, o que não se refletia no espaço intraurbano, marcado por 

um número elevado de casas arruinadas e desocupadas, conforme nos aprofundaremos no capítulo 

seguinte. Em 1804 foram contabilizados 6.173 habitantes no Julgado de Meia Ponte68, ao passo que 

                                                 
67 Conferir RELAÇÃO dos Habitantes aSituados no termo da Freguesia d´Nossa Senhora do Rozario, Minas d´Meia 
Ponte, Comarca de Villa boa d´Goyas. Fonte: Arquivo Histórico do Estado de Goiás na sessão “Documentação 
Avulsa I – Caixa 9 - 1818 – Pacote 2”.  
68 Conferir LIVRO de registro da correspondência oficial de d. Francisco de Assis Mascarenhas, capitão geral da 
capitania de Goiás, com a Corte, relativo ao governo da dita capitania. Fonte: Biblioteca Nacional – Manuscritos 
– Cod. 09. 04. 003. Doc. 164. 

Julgado de Meia Ponte - 1804 homens mulheres total 
brancos casados 124 120 

1268 
brancos solteiros 462 562 
pretos casados 57 40 

709 
pretos solteiros 248 364 
mulatos casados 184 200 

1914 
mulatos solteiros 734 796 
escravos 1356 926 2282 
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treze anos depois Saint-Hilaire (1976, p. 36) estimou o número de 7.000 almas na Freguesia, ou seja, 

houve pequeno aumento populacional. Da população do Julgado de 1804, 3.891 (63%) pessoas eram 

livres e 2.282 (37%) eram escravos.  

O processo de ruralização de Meia Ponte assinala com traços nítidos a transição da economia 

mineradora para a agropecuária. Em 1824, Cunha Mattos (1979, p. 34) alerta para a ruína das pontes 

dos rios Urú e Almas, o que condicionou a mudança de rota dos comboios de Cuiabá e negociantes da 

cidade de Goiás. 

 
3.5. Natividade 

Natividade foi implantada nos contrafortes da Serra da Natividade, mas a origem do povoamento está 

envolta em mistérios. Não existe um consenso quanto ao sítio da ocupação inicial do núcleo urbano, 

tampouco em relação ao responsável69 pela sua fundação. A Serra de Natividade70, para além da 

questão paisagística, teria influenciado na ocupação do arraial, pois era para lá que se dirigiam os 

mineradores em busca do ouro – tanto que ainda guarda vestígios da mineração nos dias atuais. Trata-

se de um valioso sítio arqueológico, composto por ruínas de casas de pedra, canais encravados na 

rocha que acompanham as curvas de nível por onde corriam a água, e muros de pedra conformando 

um reservatório, onde a água ficava represada.  

O enigma acerca da ocupação inicial de Natividade ainda não foi solucionado. Em função disso, três 

hipóteses permeiam o discurso dos pesquisadores: 

 o arraial de Natividade (antes conhecido como arraial de São Luís) poderia ter se iniciado no 

alto da serra e ter sido transferido depois para um lugar mais acessível71; 

 os arraiais de Natividade (onde se situa atualmente) e de São Luís (no alto da serra) poderiam 

ter existido simultaneamente em seus momentos iniciais; 

 os vestígios arqueológicos no alto da serra são marcas da área de trabalho e o arraial de São 

Luís (que teria tido seu o nome alterado para Natividade) poderia ter se desenvolvido onde 

atualmente está a cidade.  

                                                 
69 Três nomes surgiram, de fontes diversas: Francisco de Ferraz (PINHEIRO; COELHO, 2006, p. 107); Manoel Ferraz 
de Araújo (BERTRAN, 2010, p. 77; TELES, 1998, p. 124; POHL, 1976, p. 270) e Antônio Ferraz de Araújo, sobrinho 
de Bartolomeu Bueno (VAZ, 1985, p. 11). O ano de fundação do arraial também é um enigma, sendo que Silva e 
Souza (TELES, 1998), Pohl (1976) e Vaz (1985) defendem que a fundação de Natividade ocorreu em 1734; Soveral 
e Carvalho (PINHEIRO; COELHO, 2006) e Cunha Mattos (1979) acreditam que teria sido em 1739. 
70 Também conhecida no século XIX como Olhos D’água (POHL, 1975, p. 270). 
71 Como foi tratado na Parte I da Tese, essa prática era considerada comum durante o período colonial. Os 
colonizadores buscavam transferir o sítio em função da facilidade de acesso e a oferta de melhores condições 
para o desenvolvimento do núcleo urbano. 
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Essa última hipótese nos parece razoável, uma vez que existem registros de época72 alegando a visita 

em 1740 do então Governador da Capitania de São Paulo D. Luiz de Mascarenhas a Natividade. Na 

ocasião, o governador retirou “autoridades intrusas do Maranhão” que lá se instalaram interessadas 

nas riquezas locais (ALENCASTRE, 1979, p. 79)73. Na mesma oportunidade o governador alterou o nome 

do arraial de São Luís74 para Natividade (BERTRAN, 2010, p. 77). Em 1773, o arraial já seria conhecido 

pelo seu nome atual e recebeu com “grande pompa” a comitiva composta pelo Governador José de 

Almeida de Vasconcellos Soveral e Carvalho Soveral e Carvalho, o Ouvidor e a Companhia Auxiliar do 

arraial75.  

Pensando na outra hipótese de ocupação, analisando a implantação do que seria o arraial de São Luís 

no alto da serra e de como teria se dado a transferência para o sítio de Natividade, apostamos nessa 

possibilidade. As ruas de Natividade, implantadas nos contrafortes da serra, acompanham as curvas 

de nível, logo não se constituíam em ruas enladeiradas. Por essa razão, temos a ilusão de que o sítio é 

plano. Com a experiência anterior de ocupação em um terreno muito acidentado e de difícil acesso, é 

muito provável que os moradores tenham optado por transferir o arraial para uma região que 

favorecesse seu desenvolvimento, com melhor oferta de água e facilidade em relação ao acesso. 

 

Imagem 39. Casario do Largo da Matriz na década de 1950 
Fonte: IBGE - Disponível em < http://goo.gl/mxbWLm> 

Acesso em 20.fev.2018 

                                                 
72 Conferir “Descrição da Capitania de Goiás e tudo que nela é notável até o ano de 1783” (BERTRAN, 2010, p. 
77). 
73 Conforme já tratamos anteriormente, nota-se a rivalidade entre São Paulo e o Maranhão no exercício de 
jurisdição sobre essas zonas intermédias dos sertões da Colônia.  
74 Batizado com esse nome em homenagem ao governador D. Luiz de Mascarenhas. 
75 Conferir “Diário de Viagem do Barão de Mossâmedes” (PINHEIRO; COELHO, 2006, p. 103 e 105). 
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Analisando a topografia do sítio e a maneira como as ruas foram implantadas, percebemos que houve 

uma preocupação prévia em estabelecer os logradouros de modo a conformar com o terreno um 

organismo único, superando assim as dificuldades enfrentadas na implantação anterior, cujo sítio era 

caracterizado por um terreno acidentado e nada favorável para o desenvolvimento de uma cidade.  

Pohl (1975, p. 270), que circulou por vários pontos da capitania, atesta que Natividade estava entre os 

maiores arraiais, “ocupando o segundo lugar depois de Meia Ponte”. Analisando as plantas de outros 

arraiais da época, verificamos que Pilar tinha dimensões superiores à de Natividade, que dispunha de 

um número menor de fogos. A implantação do arraial segue a orientação norte-sul, banhado pelo 

Córrego da Praia (ou Prainha) na porção leste, que se conserva a uma pequena distância do núcleo 

urbano. 

As casas são descritas por Pohl e Cunha Mattos como “boas casas”, edificadas em “adobe e cobertas 

com telha cerâmica”. De acordo com o viajante (POHL, 1976, p. 271), “as casas, todas térreas”, seguem 

“enfileiradas uma ao lado da outra”, “com quintais fechados com muros de pedras ou tijolo”, 

constituindo “ruas largas, bastantes regulares, orladas de calçadas de xisto quartzífero”. A respeito dos 

quintais murados, Fernandes (2015, p. 41) atribuiu a prática a questão de segurança, principalmente 

em relação às investidas dos indígenas. As vias, entretanto, não eram calçadas. Cunha Mattos (1979, 

p. 127) descreve Natividade como um arraial “extenso, aprazível, com boas casas, belas ruas, largas 

praças (...)”.  

Se nos atentarmos à arquitetura local, percebemos que o casario traz claras referências dos 

exemplares encontrados no sertão da Bahia, diferenciando-se da arquitetura do sul da Capitania de 

Goiás. Como já foi apontado anteriormente, essa conexão com o sertão das capitanias de Pernambuco 

e da Bahia existia muito antes da efetiva ocupação do território em função da mineração, tendo se 

dado por meio do trânsito do “gado de vento” dos currais do São Francisco. Esse intercâmbio ficou 

ainda mais forte a partir da segunda metade do século XIX, quando a atividade pecuária na região se 

consolidou e o capital passou a ser investido, dentre outras coisas, no embelezamento das casas. 

Elementos decorativos da passagem do século XIX para o XIX, como frisos, pilares falsos e platibandas 

trabalhadas passaram a compor as fachadas das casas do Setecentos76. Essas transformações não 

ficaram apenas do lado de fora – o partido arquitetônico das novas casas construídas naquela época 

obedecia às necessidades dos fazendeiros, com a inserção de novos ambientes, conforme aponta Vaz 

(1985, p. 14):  

                                                 
76 De acordo com Vaz (1985, p. 13), no fim do século XIX Joaquim da Silva, grande pecuarista, importou pedreiros 
e carpinteiros da Bahia para construir seu sobrado na praça. O pedreiro Eduardo, os mestres Artur Rios, Chaves 
e Joaquim Carpina lá ficaram e fizeram escola. Imprimiram uma nova cara à Natividade colonial.  
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Passaram a fazer parte da unidade espaços diferenciados para despensa 
(armazenando em cômodos separados farinhas, grãos, carne, etc.), forno, galpão de 
bezerro novo, paiol, quarto de arreio, rancharia (local de pouso para tropeiros e 
peões) e principalmente as casas comerciais. 

 
Imagem 40. Igreja Matriz de Nossa Senhora da Natividade e suas torres 

em meados do século XX com a Serra da Natividade ao fundo 
Fonte: ASCCUNA – Natividade 

Além da arquitetura civil, identificamos claras influências do sertão baiano no cemitério. Os túmulos 

de Natividade se assemelham aos dos garimpeiros do diamante da Chapada Diamantina, 

caracterizados por volumes caiados de branco, decorados com ornamentos em alto e baixo relevo. 

Devido ao maior poderio econômico do ciclo do diamante de regiões como Lençóis, Mucugê e Igatu, 

em Natividade o detalhamento dos túmulos é mais simples, não apresentando tantos ornamentos 

nem a escala monumental dos pequenos mausoléus dessas localidades da Chapada Diamantina. 

Considerando que o ciclo do diamante naquela região se deu em meados do século XIX, reforçamos a 

tese de que a comunicação de Natividade com a Bahia sempre foi muito forte, fato identificado nos 

costumes, festas tradicionais e cultura material externalizada pela ornamentação das fachadas77 do 

casario e das sepulturas dos cemitérios.  

                                                 
77 Incluímos aí as empenas das casas, que muitas vezes se apresentam sem acabamento. O tratamento estético 
ficava limitado apenas à fachada voltada para os logradouros. 
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Imagem 41. Túmulos em Natividade Imagem 42. Túmulos em Igatu (BA) 
Fonte: Foto da autora, 2016 Fonte: Foto da autora, 2005 

O arraial chegou a possuir três templos e uma igreja inacabada que, mesmo nessas condições, parece 

ter desempenhado atividades religiosas. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário nunca foi concluída e 

suas ruínas de pedra são consideradas o principal cartão postal do estado do Tocantins, em função de 

sua beleza e monumentalidade. Pelos vestígios arqueológicos, percebemos que o que ficou como 

registro nos dias atuais se trata apenas da capela-mor. No chão, vemos a marcação do que seria a nave 

e também parcos remanescentes da sacristia. No registro de Burchell, de 1828, as ruínas da igreja 

apresentavam ainda dois volumes menores distribuídos nas laterais do corpo principal da edificação. 

Em seu desenho, a edificação possuía cobertura de telhas cerâmicas, o que nos leva a crer que, mesmo 

inacabado, o edifício estava sendo utilizado.  

  

Imagem 43. Ruínas da imponente Igreja de Nossa Senhora do Rosário  
em meados do século XX 

Fonte: IBGE - Disponível em <https://goo.gl/BT9bbH>.Acesso em 20.fev.2018. 
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Essa hipótese é comprovada se levarmos em consideração que Luis Machado de Abreu solicitou, em 

seu testamento firmado em 1849, que gostaria de ser sepultado “dentro da Capela da Senhora do 

Rosário pois já [tinha sido] membro da Irmandade.” Essa informação foi levantada por Parente (2005, 

p. 134) e o testamento encontra-se na Associação Comunitária de Natividade. Diante desses fatos, 

acreditamos que a sede da Irmandade do Rosário seria o edifício inacabado. De acordo com Pohl (1976, 

p. 271), os negros livres "recusaram o oferecimento dos habitantes não-negros de contribuírem em 

comum para o término do belo edifício".  

Além das ruínas do Rosário, outros dois templos do período colonial estão implantados em largos 

situados no centro do conjunto urbano. A Matriz de Nossa Senhora da Natividade, localizada no largo 

de mesmo nome, passou por algumas alterações ao longo dos anos, como o acréscimo da torre no 

lado da Epístola, além da inserção de elementos decorativos na fachada, seguindo a onda de 

modernização das casas na passagem do século XIX para o século XX. De acordo com Rodrigues (1978, 

p. 48), as pedras da parede da sacristia das ruínas da Igreja de Nossa Senhora do Rosário foram 

utilizadas na construção da nova torre da Igreja Matriz. 

A Igreja Matriz, sede da Freguesia de Nossa Senhora de Natividade78, estava em estado bastante 

precário em 1819 de acordo com a descrição de Pohl (1976, p. 271)79. Em função disso, os rituais 

religiosos estavam sendo realizados na Igreja de São Benedito, que não comportava o número de fiéis 

                                                 
78 Do qual estavam subordinados os arraiais de Chapada de Natividade e São Miguel e Almas. 
79 O viajante alega que a igreja estava naquela condição há cerca de oito anos antes de sua visita.  

 

Imagem 44. Registro de Burchell da Igreja Matriz  
de Nossa Senhora da Natividade com apenas uma torre em 1828 

Fonte: FERREZ, 1981 
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por ser bem menor. O viajante austríaco teve o privilégio de acompanhar a festa da padroeira realizada 

no início de setembro, com direito a novenas da Natividade da Virgem Maria, disparo de tiros, cortejo 

com banda, missas e procissão. Nos dias de Novena, Pohl (1976, p. 272) destacou o primoroso trabalho 

de iluminação externa da Matriz, composta por cascas de laranja80 cortadas ao meio e preenchidas 

com óleo de rícino, distribuídas pela fachada frontal em suportes feitos de talos de buritizeiro. Na 

Décima Urbana de Natividade de 181781 foi identificada a Confraria do Senhor do Bonfim, cuja sede 

acreditamos ser a Igreja Matriz. O Nosso Senhor do Bonfim é padroeiro da festa mais popular no 

povoado de Bonfim, próximo à Natividade, conforme tratamos anteriormente. 

A Igreja de São Benedito, exemplar do século XVIII como as anteriores, apresenta feições bem singelas, 

caracterizada pela falta de proporção de seus elementos, como duas janelas que emolduram a porta 

central do templo, coroado por uma empena com uma pequena abertura a iluminar o coro. O interior 

da igreja, assim como o da Matriz, guarda exemplares únicos de arte barroca vernacular. Como foi 

apontado anteriormente, abrigou os fiéis da Igreja Matriz por alguns anos, devido ao estado lastimável 

em que se encontrava o templo principal. A igreja sediava a Irmandade de São Benedito. 

  
Imagem 45. Igreja Matriz de Nossa  

Senhora da Natividade 
Imagem 46. Igreja de São Benedito 

Fonte: Foto da autora, 2008 Fonte: Foto da autora, 2008 

Ainda no século XIX foi demolida a Igreja de Nossa Senhora do Terço. Cunha Matos (2004, p. 183) foi 

um dos poucos que faz menção à ermida, a classificando como “pequena e pobre com um altar”. 

Rodrigues (1978, p. 47, 48) apresenta maiores detalhes, inclusive sobre a sua implantação no arraial:  

Na Praça do Conselho ou, com maior sabor, na rua da Praça, ficava a pequena Igreja 
de Nossa Senhora do Terço. Foi demolida ainda na segunda metade do século 

                                                 
80 Fruta muito apreciada por Cunha Mattos (1979) e Pohl (1976), que afirmaram ser a mais gostosa da Capitania. 
81 Fonte: MUBAN - Caixa 19, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita”. Essa documentação será analisada 
no capítulo seguinte, sobretudo a Décima Urbana de Natividade de 1817. 
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passado [XIX] sendo grande parte de seu material empregado na construção da casa 
do Cel. Joaquim da Silva, chefe bulhonista e dono da política local. 

Nessa mesma praça está implantada a cadeia, uma vez que Natividade era cabeça de julgado, tendo 

como subordinados os arraiais da Chapada de Natividade e São Miguel e Almas e extensa área 

envoltória. Natividade era responsável por parte considerável do norte da Capitania, conforme 

podemos identificar no Mapa dos Julgados de 177882 (Mapa 13). 

Embora tenha servido de residência do Ouvidor da Comarca de São João das Duas Barras até 1815, 

mesmo alinhada aos novos tempos com o incremento da atividade pecuária e o incentivo do 

estabelecimento comercial com o Pará via Rio Tocantins, Natividade foi elevada à vila apenas em 1832. 

Conforme concluímos no capítulo anterior, ao que parece os conflitos entre interesses da Coroa e do 

poder local falavam mais alto e a obtenção do título de vila percorria meandros outros, tratando-se 

mais de um campo de disputas políticas que de atributos materiais ou feitos imemoriais. 

A cadeia de Natividade era totalmente destituída de qualquer apuro estético e não cumpria de forma 

apropriada a sua função, conforme nos informa o viajante Gardner (1975, p. 157): “há também uma 

cadeia, mas feita de tijolos crus, através dos quais os presos geralmente conseguem fugir de modo que 

mal se lhe pode chamar prisão.” Entrando em desacordo com o que alegou Gardner, Maria Diva Vaz, 

em seu levantamento arquitetônico desenvolvido em 1985, constatou que as paredes do edifício eram 

                                                 
82 Carta ou Plano Geographico da Capitania de Goyas, 1778. Fonte: Arquivo Histórico do Exército – Rio de Janeiro 
- Código 2063, Localização 10.01.2063. 

 
Imagem 47. Cadeia de Natividade 

Fonte: Foto da autora, 2008 
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de taipa, revestidas por pranchões de madeira que também cobriam o piso. Essa madeira foi retirada 

da cadeia no século XX e utilizada para a construção de uma ponte próxima a Natividade, segundo 

registrou a arquiteta (VAZ, 1985, p. 61). 

Importantes estradas do norte se cruzavam próximas a Natividade, ligando o arraial à Vila de São João 

da Palma, Porto Real, Carmo e Arraias, dentre outras localidades. A uma distância de 24 léguas se 

encontrava o Registro do Duro (POHL, 1976, p. 272), portal de acesso para a Capitania de Pernambuco 

de onde se partia para os currais do São Francisco, a zona do gado de Pastos Bons no Maranhão e a 

Capitania da Bahia. Em uma época em que as estradas já demonstravam sinais de desgaste devido à 

falta de manutenção, assolada pelo baque na economia do ouro, o caminho até Natividade se 

apresentava favorável. Pohl (1976, p. 270) nos dá uma mostra desse cenário ao relatar seu trajeto do 

Arraial de Chapada da Natividade para Natividade em 1819, ao passar por uma “sólida ponte de 

madeira, de quatro braças de comprimento e duas de largura – coisa muito rara nessa região (...)”.  

Em 1809, com o estabelecimento da “linha de correios” da Corte para o Pará, uma nova via de acesso 

foi criada através da Capitania de Minas Gerais; ainda assim, foram mantidas as antigas estradas do 

norte da Capitania de Goiás. A nova estrada vinha da Capitania de Minas Gerais chegando pelo Registro 

de Santa Maria, passando por Conceição, Natividade, Chapada da Natividade, Carmo, Porto Real e daí 

seguindo pelo Rio Tocantins. De acordo com Alencastre (1979, p. 308), “em 1810 já o serviço dos 

correios se fazia com a possível regularidade, percorrendo os estafetas uma extensão de 530 léguas 

pouco mais ou menos, 280 por terra e 250 pelo rio Tocantins”. Esse fluxo, contudo, foi interrompido 

desde a morte do Conde de Linhares, segundo Pohl (1976, p. 228).  

Mesmo tendo se mantido uma dinâmica de fluxos intra e extra capitania, pelos relatos de Pohl (1976, 

p. 22) e de Silva e Souza (TELES, 1998, p. 180) o comércio de Natividade não foi descrito como bem 

sucedido. Trata-se de um contrassenso, ainda mais se considerarmos fontes primárias do início do 

século XIX que retratam homens que viviam de negócios.  

Segundo a “Memória Estatística da Província de Goyas” de Silva e Souza (TELES, 1998, p. 179), em 

Natividade ainda existiam minas de ouro “de subido quilate” que não eram exploradas devido à “falta 

de braços”. Por outro lado, Natividade possuía 14 teares de algodão públicos e 102 particulares. Nas 

redondezas, a região abrigava oito Engenhos, 16 Engenhocas, 208 lavouras e 62 fazendas de gado, de 

onde saía gado vacum para exportação. Até 1832, de acordo com Silva e Souza, existiam muitas terras 

devolutas em uma região propícia para a criação de “gados de toda a espécie” (TELES, 1998, p. 178).  

As fazendas merecem uma atenção especial, uma vez que Silva e Souza (1998, p. 179) atesta que 

algumas delas possuíam pouco gado, fazendo com que a exportação anual fosse de apenas 300 a 450 
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cabeças, segundo dados de 1832. Sobre a criação de cavalos, esta atendia somente à produção local, 

por vezes sendo necessária a sua importação. Essas informações entram em choque com outros dados 

que temos sobre Natividade, uma vez que as fazendas coexistiram com a atividade mineradora nessa 

região desde o século XVIII, e foi a produção e exportação do rebanho de gado que levou Natividade a 

um status diferenciado ao longo do século XIX, conforme veremos a seguir. 

Assim como o restante da capitania, em Natividade era aplicado um método do manejo do solo 

bastante rudimentar. Empregando a utilização de machados, foices e enxadas, eram cultivados no 

Julgado de Natividade o milho, a mandioca, o arroz, o feijão, a mamona, a cana, o algodão, o amendoim 

e legumes. De acordo com Silva e Souza (TELES, 1998, p. 180), "o valor geral da importação he maior 

que o da exportação, e se podia exportar mais, se houvesse policia, e applicação do trabalho. Todos os 

generos importados pagão-se a dinheiro para a praça da Bahia, e interior da Provincia, para o Pará em 

effeitos, para a parte desta Provincia pende a balança do Commercio." Considerando a localização 

estratégica de Natividade, a conexão com o Pará se dava via Porto Imperial83, de onde seguia pelo Rio 

Tocantins. 

Na passagem do século XVIII para o XIX, o Julgado de Natividade contava com um total de 3.37284 

habitantes distribuídos entre os arraiais de Natividade, Chapada da Natividade e Duro, além da zona 

rural. Desse total, a maioria era composta de pessoas livres, o que equivalia a 1.905 (55%) habitantes, 

contra 1.529 (45%) escravos – caracterizando a substituição da mão-de-obra escrava pelo trabalho de 

homens livres em um processo gradativo pelo século XIX. 

 
3.6. Não tão urbano assim... 

Com a chegada do século XIX, as localidades iam se adaptando ao sabor das circunstâncias para 

encontrarem seu lugar na nova dinâmica econômica, marcada pela queda da produtividade do ouro. 

                                                 
83 Anteriormente conhecida por Porto Real. 
84 Conferir LIVRO de registro da correspondência oficial de d. Francisco de Assis Mascarenhas, capitão geral da 
capitania de Goiás, com a Corte, relativo ao governo da dita capitania. Fonte: Biblioteca Nacional – Manuscritos 
– Cod. 09. 04. 003. Doc. 164. 

Julgado de Natividade – 1804 homens mulheres total 
brancos casados 37 13 

201 
brancos solteiros 79 72 
pretos casados 72 91 

654 
pretos solteiros 58 433 
mulatos casados 88 94 

1013 
mulatos solteiros 421 410 
escravos 925 604 1529 
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O ouro ainda era o produto mais rentável da Capitania na passagem do século, conforme verificamos 

nos mapas das Produções dos Julgados elaborados no governo de D. Francisco de Assis Mascarenhas 

em 180485. Do montante geral da Capitania naquele ano, a produção de ouro de lavras equivalia a 59%, 

a pecuária a 24% e a agricultura a 17% do total. Conforme vimos anteriormente, D. Francisco de Assis 

Mascarenhas incentivou a produção agrícola, tendo em vista a exportação do excedente para o Grão-

Pará, por meio da navegação dos rios Tocantins e Araguaia. 

  

Gráfico 1: Mapa da Produção da Capitania de Goiás – 1804 
Fonte: Biblioteca Nacional. Cod. 09. 04. 002. Docs. 165 e 166 

Os documentos aqui analisados não deixam claro se as listagens dos produtos dizem respeito à 

exportação, uma vez que não fazem referência a esse termo e sim trata da produção dos julgados. 

Mesmo assim imaginamos se tratarem de artigos de exportação86, pois o milho e a mandioca, 

importantes produtos de consumo interno, sequer foram mencionados. Outro fator que reforça o 

caráter de exportação diz respeito às tabelas dispostas junto ao Livro de registro da correspondência 

oficial de d. Francisco de Assis Mascarenhas, capitão geral da capitania de Goiás, com a Corte, relativo 

                                                 
85 Conferir Mapa das Produçoens de Villa Bôa e os sete Julgados da Repartição do Sul na Capitania de Goyaz no 
anno de 1804 e Mapa das Produçoens dos seis Julgados da Repartição do Norte na Capitania de Goyaz no anno 
de 1804 in LIVRO de registro da correspondência oficial de d. Francisco de Assis Mascarenhas, capitão geral da 
capitania de Goiás, com a Corte, relativo ao governo da dita capitania. Fonte: Biblioteca Nacional – Manuscritos 
– Cod. 09. 04. 003. Docs. 165 e 166. 
86 Funes (1986), ao mencionar essas tabelas, as interpreta como produtos de exportação. Alencastre (1979, p. 
313, 314), mesmo não revelando sua fonte, ao discorrer sobre o “comércio e a indústria” em 1809 (sendo que 
os dados são na realidade de 1804), trata dos mapas como sendo referentes à exportação. Podemos confirmar 
que os números apresentados por Alencastre como sendo de 1809 muito provavelmente são de 1804 uma vez 
que os dados foram apresentados com pequenas alterações, decorrentes de uma leitura equivocada da caligrafia 
dos originais. Trabalhando com outra hipótese, Alencastre poderia ter tido acesso a outra fonte documental 
quando pesquisou a documentação em meados do século XIX, que não seria a que pesquisamos, que se encontra 
atualmente na Fundação Biblioteca Nacional. De uma fonte e outra poderiam constar essas pequenas variações. 

17%

24%59%

agricultura pecuária ouro
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ao governo da dita capitania, que se referem à Importação de productos e manufacturas do Reino; dos 

portos do Brazil, e Paizes Estrangeiros87.  

Os dados referentes à exportação de gêneros e ouro da capitania foram disponibilizados em duas 

planilhas, onde constava a produção dos 13 Julgados e de Vila Boa. Levando-se em consideração o 

critério adotado por Mascarenhas, que dividiu a capitania em julgados da repartição sul88 e do norte89, 

o ouro correspondia a 65% da exportação nos julgados do sul, ao passo que a atividade pecuária 

abarcava 19% do montante total e a agrícola, 16%. Nos julgados do norte a situação era diferente, uma 

vez que a exportação aurífera e a pecuária disputavam a primeira posição, sendo o ouro com 43% e o 

gado e seus derivados com 42%; a agricultura seguia com uma exportação parecida aos julgados do 

sul, figurando como 15% da produção total daquela região.  

Tabela 12. Produção dos julgados divididos em Repartição do Sul e Repartição do Norte em 1804  
Fonte: Biblioteca Nacional. Cod. 09. 04. 002. Docs. 165 e 166 

GÊNEROS ouro pecuária agrícola TOTAL 
Repartição do Sul 83:838$000 réis 24:673$200 réis 22:356$600 réis 128:867$800 réis 

Repartição do Norte 20:910$000 réis 20:666$000 réis 7:514$600 réis 49:090$600 réis 

TOTAL 104:748$000 réis 43:339$200 réis 29:871$200 réis 177:958$400 réis 

Analisando as cotações dos produtos, verificamos uma variação acentuada de valores referentes aos 

mesmos gêneros em relação às repartições norte e sul. Se por um lado os produtos agrícolas foram 

mais bem cotados na repartição norte, no sul os valores dos produtos pecuários foram muito 

superiores aos aplicados no norte. Dessa forma, embora na tabela acima a exportação de produtos 

pecuários pareça estar igual no norte e no sul da capitania (uma vez que a diferença do montante seja 

um pouco superior a 4:000$000 réis), em 1804 os julgados da repartição do norte exportaram 12.295 

cabeças de gado, sendo que cada rês foi avaliada em apenas 1$500 réis. No sul, por outro lado, a 

exportação foi de 3.093 bois, avaliados a 4$800 réis a cabeça. No total, teriam sido exportadas 15.388 

cabeças de gado na Capitania de Goiás em 1804, ao custo de 33:288$900 réis. A respeito dos derivados 

do boi90, o rendimento no sul tinha em média o dobro do valor que os mesmos produtos no norte. 

Imaginamos que essa valorização exacerbada tenha se dado em função da carência desses produtos 

nessas diferentes regiões: a escassez de gado no sul e a de gêneros agrícolas no norte.  

                                                 
87 Conferir LIVRO de registro da correspondência oficial de d. Francisco de Assis Mascarenhas, capitão geral da 
capitania de Goiás, com a Corte, relativo ao governo da dita capitania. Fonte: Biblioteca Nacional – Manuscritos 
– Cod. 09. 04. 003. Docs. 165 e 166. 
88 Vila Boa, Crixás, Pilar, Traíras, Meia Ponte, Santa Luzia, Santa Cruz e Desemboque. 
89 Cavalcante, São Felix, Arraias, Conceição, Natividade e Carmo. 
90 Como couro e atanados. A cotação de couro no sul foi de $600 réis, ao passo que no norte chegou a $225 réis. 
Os atanados no sul eram avaliados a 1$000 réis e no norte a $600 réis. 



3 . U r b a n i z a ç ã o  p a r a  a l é m  d o  o u r o | 257 

 

Não era à toa que o Ouvidor Theotonio Segurado (TELES, 1982, p. 46, 47) alertava para o baixo valor 

do gado na repartição norte, vendo como única saída a exportação da carne salgada para o Pará por 

via fluvial:  

Os moradores de Cavalcante, Arrayaz, Conceição, e Natividade estão vendendo 
Boyadas para a Bahia a 2$000 réis cada cabeça. (...) A carne, que se deve exportar 
para o Pará, hé precizo, que seja salgada com os ossóz, e que se conduza em Samoira. 
Cada hum Boy deverá pezar ao menoz dez arrobas, e para tanto temos o producto 
de 16$000 réis no gênero, que nesta Cappitania custa somente 2$000 reis, porém 
unindo esta quantia a de 1$200 de sal e 3$000 réis de frete, vem o Negociante a 
lucrar 980 réis por arroba. 

Já o ouro, foi cotado da mesma forma de norte a sul, a 1$200 réis a oitava. Dessa forma é fácil perceber 

que a sua produção e exportação no sul ainda era maior. Essa alta produção aurífera poderia ser 

justificada pelos novos descobertos de Anicuns, situado a 12 léguas de Vila Boa91. Temendo a renúncia 

da produção agrícola em detrimento da nova onda do garimpo, em 1809 D. Francisco de Assis 

Mascarenhas lançou um Edital em que tratava do abandono de lavouras por roceiros que se voltavam 

para a mineração no novo descoberto de São Francisco de Assis de Anicuns. Nesse documento o 

governador proibiu a saída para as minas daqueles roceiros que não deixassem suas plantações em 

boas condições, ou seja, com o solo já preparado para o cultivo ou para a colheita. O roceiro deveria 

ainda avisar das suas intenções junto às autoridades locais, justificando a sua ausência no campo 

(FUNES, 1986, p. 67). 

 

Gráfico 2: Mapa da Produção da Capitania de Goiás – por repartições 
Fonte: Biblioteca Nacional. Cod. 09. 04. 002. Docs. 165 e 166 

                                                 
91 Embora Alencastre (1979, p. 303) ateste que o início da sociedade mineralógica para a extração das minas de 
Anicuns teria sido iniciado apenas em 1809, nos questionamos se as minas não foram exploradas de forma 
individual por mineradores e faiscadores antes da criação da sociedade. 
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Analisando a produtividade nos julgados da repartição sul, percebemos que Vila Boa e os julgados de 

Meia Ponte e Desemboque eram os que mais se destacavam. Por outro lado, Crixás era o julgado que 

tinha o pior desempenho agropastoril. O julgado vizinho, cuja sede era Pilar, apresentava uma pequena 

vantagem em relação à Crixás, no entanto a sua produtividade, se comparada aos demais julgados da 

repartição sul, era considerada mediana. O algodão, um de seus maiores patrimônios, apresentou uma 

produtividade de 160 arrobas em 1804, pequena se comparada às 640 arrobas do Julgado de Meia 

Ponte ou às 1.040 arrobas do Julgado de Desemboque, mas era alta em relação às 52 arrobas do 

Julgado de Traíras. O gado assistiu a uma alta se compararmos os dados de 1804 com os de 1828, 

coletados pelo padre Silva e Souza (TELES, 1998, p. 166). Em um quarto de século a exportação do 

Julgado de Pilar passou de 184 reses para 300 em 1828, exportados a 3$600 réis.  

 

 

Tabela 13: Mapa das Produçoens de Villa Bôa e os sete Julgados da Repartição  
do Sul na Capitania de Goyaz no anno de 1804 

Fonte: Biblioteca Nacional - Cod. 09. 04. 002. Docs. 165 

O Julgado de Meia Ponte, famoso pela produção de algodão do Engenho São Joaquim, estava atrás em 

produtividade se comparado aos julgados de Desemboque e de Vila Boa – o julgado de maior cultura 

de algodão na repartição sul em 1804, com 1.120 arrobas. O Julgado de Meia Ponte, por sua vez, era 
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grande produtor de carne de porco. A produção de toucinho era tão significativa que Aires de Casal 

(1976, p. 160) enfatizou a existência de “muitos porcos” no arraial de Meia Ponte. Devido à sua 

popularidade, os porcos foram homenageados e viraram nome de rua no século XIX. A antiga Rua dos 

Porcos é a atual Rua Santa Cruz, situada nos limites do arraial com o periurbano92. O termo de Vila Boa 

por sua vez se destacava em várias frentes, como na produção do arroz, dos derivados da cana-de-

açúcar e de gado, conforme vemos na Tabela 13. 

Em 1804, o Julgado de Vila Boa teria produzido 1.135 reses, um contraste gritante se compararmos à 

sua produção em 1832, quando o padre Silva e Souza (TELES, 1998, p. 146) assinalou a existência de 

36 fazendas de gado vacum e cavalar, de onde eram exportados 400 bois de corte e vendidos a $500 

réis. Considerando os 28 anos que se passaram, verificamos que a produção pecuária no julgado não 

só passou por uma forte retração como também teve seu produto desvalorizado. Diante desses dados 

(e dos dados analisados em relação ao Julgado de Natividade neste mesmo capítulo), temos duas 

possibilidades: a concorrência estava muito forte com as novas ocupações ao sul da província (que 

começaram a tomar fôlego a partir da década de 1830 com Catalão ou Rio Verde), ou Silva e Souza 

estava equivocado em relação aos números levantados referentes à exportação de gado nos julgados 

da capitania em 1832. 

Conforme apontamos anteriormente, o gado produzido em 1804 nos julgados da repartição norte 

totalizou a quantia de 12.295 reses. A maior parcela desse montante era oriunda do Julgado de 

Cavalcante com 5.588 cabeças, o que equivalia a quase o dobro da produção total dos julgados da 

repartição sul. Cavalcante comercializava o gado e seus derivados em alta escala, como os couros e 

atanados, ou seja, o couro curtido. Com uma produção inferior à do Julgado de Cavalcante, porém alta, 

encontramos o Julgado de São Félix com 3.600 rezes seguido pelo Julgado de Natividade com 1.850 

cabeças de gado – número superior ao produzido em Vila Boa, o maior produtor bovino da repartição 

sul. 

Proporcionalmente à alta produção bovina nos julgados da repartição do norte, pouco era aproveitado 

dos derivados do boi, o que nos induz a pensar que a maior parte do abate desses animais já ocorria 

fora da Capitania de Goiás, ou seja, o gado era vendido vivo. A situação se inverte no caso dos julgados 

do sul, que produzia os couros e atanados em uma escala considerável, concentrando-se esse volume 

mais o Julgado de Vila Boa. Não era por acaso que o imóvel mais valorizado da vila era o açougue, 

conforme se verifica na Décima Urbana93. Se compararmos a produção de gado e de couro de Vila Boa 

                                                 
92 Sobre a alteração do nome dos logradouros e sua ocupação, vamos nos aprofundar no capítulo seguinte. 
93 Fonte: MUBAN - Caixa 23, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita”. Essa documentação será analisada 
no capítulo seguinte, sobretudo a Décima Urbana de Vila Boa de 1818. 
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em 1804 com os demais julgados da repartição sul, a vemos em grande vantagem. Por outro lado, se 

fizermos o mesmo exercício e compararmos sua produtividade com os julgados da repartição norte, 

Vila Boa fica abaixo da média. 

O Julgado de Natividade, no entanto, não produzia couros e atanados como os julgados de Cavalcante 

ou Arraiais. Essa informação se alinha ao relato de Gardner (1975, p. 155) que lá ficou por três meses, 

na passagem de 1839 para 1940, enquanto esperava a estiagem para seguir viagem. O viajante 

(GARDNER, 1975, p. 157) revelou que durante a estadia, a sua dieta se baseou praticamente em carne 

seca salgada e farinha94 “sem poder encontrar arroz, nem bananas, nem carás”. De acordo com 

Gardner (1975, p. 157), carne fresca por lá era vendida apenas uma vez por mês. Diante disso, 

verificamos a razão pela qual os derivados do gado não eram comercializados naquele julgado. 

 
Tabela 14: Mapa das Produçoens dos seis Julgados da Repartição  

do Norte na Capitania de Goyaz no anno de 1804 
Fonte: Biblioteca Nacional - Cod. 09. 04. 002. Docs. 166 

                                                 
94 Alimento ainda muito apreciado no Estado do Tocantins, a saborosa Paçoca de Carne. Mesmo sem 
refrigeração, o alimento se mantém conservado por alguns dias. 
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Pelo relato de Gardner, percebemos a escassez de gêneros agrícolas naquelas paragens, dado que é 

refletido no Mapa das Produçoens dos seis Julgados da Repartição do Norte na Capitania de Goyaz no 

anno de 1804. Segundo Gardner (1975, p. 157), “conquanto grande parte dos arredores da vila [de 

Natividade] muito se preste a plantações de mandioca e outras, bem poucas são as que se vêem (...)”. 

O valor dos gêneros agrícolas nessa situação tendia naturalmente a ser mais elevado. Dentre os seis 

julgados listados na repartição norte, Natividade era o maior produtor de arroz, tendo produzido em 

1804 um pouco menos de arroz que Meia Ponte, ou seja, 518 alqueires em comparação a 583 alqueires 

do julgado localizado ao sul. Por outro lado, se o arroz produzido na repartição do sul era orçado em 

$600 o alqueire, no norte o seu valor dobrava. 

Mesmo com a escassez de gêneros alimentícios de primeira necessidade, a produção de açúcar era a 

mais elevada entre os artigos agrícolas produzidos na repartição norte – ainda que o volume não 

chegasse à produção do Julgado de Vila Boa. Se por um lado a produtividade dos julgados do norte 

equivalia a 1.702 arrobas, avaliados em 2$400 réis a arroba, em Vila Boa a produção era de 2.148 

arrobas cuja cotação era de 1$800 réis a arroba. O curioso é que na documentação de 1804 a produção 

de aguardente nos julgados do norte era insignificante, se comparadas à produção do açúcar, 

constando apenas o total de 168 almudes95. O Julgado de Natividade, por exemplo, foi registrado como 

o maior produtor de açúcar da repartição norte em 1804, com a produção de 922 arrobas – fato curioso 

se considerarmos que não foram cadastrados dados referentes à produção de aguardente. Pelo relato 

de Pohl (1975, p. 270) podemos ver que o consumo de aguardente fazia parte dos hábitos locais, uma 

vez que seu solícito anfitrião (assim como seus parentes) “(...) as 11 horas, tinha tomado tanta 

aguardente, que mal podia se manter em pé”.  

A importação da Capitania, conforme vimos no Capítulo 1, estava voltada principalmente para as 

praças do Rio de Janeiro e da Bahia, sendo que seu número total era superior à exportação. A discussão 

nesse momento, entretanto, está voltada para a produtividade e a exportação das diferentes regiões 

da capitania. Após esse balanço geral, constatamos que cada julgado apresentava em termos de 

produtividade a diversidade, ou seja, não havia um cenário homogêneo. Embora em 1804 o ouro ainda 

fosse o principal produto da Capitania de Goiás, verificamos uma flutuação da produção entre os 

julgados das repartições norte e sul, situação semelhante à produção de gado e seus derivados. Logo, 

não é possível afirmar que a decadência tenha atingido a capitania como um todo, ou, por outro lado, 

simplesmente fechar os olhos para a decadência que assolava alguns julgados. Como vimos, são pesos 

diferentes para as mesmas medidas e isso reflete a heterogeneidade do quadro. 

                                                 
95 Não encontramos uma medida exata para fazer a relação para litros, pois é variável de região para região. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4. ESTUDOS DE CASO: O QUE REVELAM 

AS DÉCIMAS URBANAS? 

 

ontes primárias e as narrativas dos viajantes nos dão indícios das diferenças regionais, com 

desdobramentos nos espaços intra-urbanos. Considerando que os viajantes europeus lá 

estiveram na primeira metade do Oitocentos, foi possível cruzar informações, dando a 

medida (mesmo que com olhos do Velho Mundo) da situação em que se encontravam estes núcleos 

urbanos. Esses dados entrecruzados com as Décimas Urbanas permitem repensar a ideia de 

homogeneidade e “decadência pós-auge da mineração”, dando materialidade à heterogeneidade nas 

formas de ocupação desses espaços na Capitania de Goiás. 

A Décima Urbana foi promulgada em junho de 1808 e, inicialmente, se restringia às cidades, vilas e 

“lugares notáveis” do litoral. No ano seguinte, a tributação se estendeu aos núcleos urbanos do 

F 
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interior, conforme consta no Alvará promulgado em 03 de junho de 18091. Como o próprio nome diz, 

a aplicação da Décima Urbana se limitava aos bens localizados dentro do perímetro urbano então 

definido para tanto, fazendo parte do rol de imóveis “casas, chácaras ou quintais, cocheiros, 

cavalariças, senzalas, barracas, telheiros, trapiches, armazéns, lojas, theatros, estalagens, fabricas, 

quaisquer outros edifícios, seja qual fôr a denominação e a forma que tenhão”2. Alguns bens de raiz, 

entretanto, estavam isentos, como por exemplo aqueles pertencentes às Santas Casas de Misericórdia 

(“pela piedade do seu instituto”3), os imóveis em obras, os arruinados ou desocupados e as casas cujos 

moradores (proprietários ou inquilinos) vivessem em estado de pobreza.  

O valor cobrado pelo imposto estava diretamente ligado ao potencial rendimento de aluguel anual do 

imóvel. No caso de edificação alugada, o valor cobrado pela Décima era facilmente identificado. Se 

não estivesse alugada, era realizada uma avaliação do bem com base no seu potencial locatício anual, 

chegando-se a um valor estimado. Ao analisarmos as Décimas Urbanas da Capitania de Goiás, não fica 

claro quais critérios foram utilizados nas estimativas de valor. Tendo como base os estudos da Décima 

Urbana de São Paulo de 1809 realizados por Beatriz Bueno (2005, p. 68), o número de pavimentos e a 

quantidade crescente de lanços4 interferia na valorização do imóvel. 

Não podemos afirmar que a localização influísse de maneira decisiva na valorização dos imóveis nos 

arraiais5 da Capitania de Goiás do Oitocentos, uma vez que a diversidade dos valores atribuídos ao 

rendimento anual dos bens localizados num mesmo logradouro era marcante. Ao lado de edificações 

muito valorizadas, encontramos bens que pagavam baixos tributos. Diante disso, podemos nos 

aproximar do que Le Goff (1992, p. 185) classifica como sociotopografia urbana, ou seja, a forma como 

grupos sociais distintos se espacializam no sítio urbano, formando um espaço heterogêneo. Num 

mesmo logradouro de Meia Ponte encontramos o imóvel mais caro do sítio, tendo como vizinhos 

senhores de alta e baixa patente, “Donas”, imóveis arruinados e casas medianas.  

Fato semelhante também ocorria em núcleos urbanos maiores como Rio de Janeiro ou São Paulo. No 

entanto, Bueno (2005) e Cavalcanti (2004) observaram certas lógicas. Os imóveis mais valorizados 

estavam situados nas zonas melhor atendidas pela infra-estrutura caracterizada por ruas calçadas, 

                                                 
1 Um ao depois, temos o registro do lançamento das Décimas Urbanas de alguns núcleos da Capitania de Goiás 
– Vila Boa, Meia Ponte, Bonfim, Santa Luzia, Pilar, Crixás, São José, Traíras, Cavalcante, Arraias, Conceição, Carmo 
e Natividade.  
2 Conferir o Decreto nº 152 de 16 de abril de 1852. 
3 Conferir o Alvará de Ley de 03 de junho de 1809. 
4 Os lanços correspondem à largura da testada do imóvel na fachada frontal, caracterizada pelo ritmo das 
aberturas – portas e janelas. Trabalhando como um módulo, em média cada lanço, na São Paulo da taipa de 
pilão, correspondia a 4,40 m (BUENO, 2005, p. 68) e em Cunha media 5,50 m (BORSOI, 2013, p. 173). 
5 Embora, em Vila Boa, isso se faça notar. 
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iluminação pública, proximidade com equipamentos administrativos, enfim, o “(...) lugar da agitação 

comercial, dos negócios, dos grandes eventos sociais, políticos e culturais da vida tipicamente urbana” 

(CAVALCANTE, 2004, p. 248).  

A Décima revela nas suas linhas e entrelinhas uma série de informações preciosas, como dá a ver o 

número de imóveis de cada núcleo. A título de comparação, de acordo com as Décimas urbanas de 

1808, o Rio de Janeiro possuía 7.548 imóveis (CAVALCANTE, 2004), ao passo que em 1809, São Paulo 

tinha 1.281 imóveis (BUENO, 2005), Vila Rica, em 1812, apresentava 1.651 imóveis (CARRARA, 2001) e 

Vila Boa, em 1810, 698 casas. A cidade de Mariana, em 1811, tinha 607 imóveis (CARRARA, 2001), a 

Vila de Paranaguá, em 1808, 294 bens (KATO, 2011), Curitiba, em 1810, 244 imóveis (KATO, 2011) e a 

Vila de Cunha, em 1809, 119 casas (BORSOI, 2013), o que equivalia aos congêneres Meia Ponte, Pilar 

e Natividade, em ordem de grandeza (Tabela 15). 

Tabela 15. Décimas Urbanas da Capitania de Goiás analisadas na tese 
Fonte: MUBAN - Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 

Núcleo Urbano Ano6 Número de Imóveis 

Vila Boa 1818 725 

Pilar 1816 284 

Meia Ponte 1819 308 

Natividade 1817 198 

Verificamos que o valor atribuído à taxação não equivalia exatamente ao percentual de 10% do 

rendimento anual dos imóveis. Por exemplo, um imóvel cujo “rendimento anual” é de 1$800 réis, a 

cobrança do imposto não é $180 réis, e sim $162 réis. Kato (2011, p. 16) nos esclarece melhor essa 

questão:  

Como exemplo hipotético, partimos do preço de um aluguel anual no valor de 1$000 
réis. Retirava-se deste valor 10%: 0$100 réis. Desta última cifra se subtraía 10% para 
consertos das fachadas: $010 réis. A importância restante era o imposto predial: 
$090 réis. Ou seja o imposto representa 9% do aluguel. 

As Décimas Urbanas da Capitania de Goiás foram localizadas no arquivo do Museu das Bandeiras 

(MUBAN), na cidade de Goiás. Além da documentação referente à Vila Boa, identificamos as Décimas 

de Araxá e Desemboque (desmembradas da Capitania de Goiás em 1816), Arraias, Bonfim, Carmo, 

Cavalcante, Conceição, Crixás, Flores, Meia Ponte, Natividade, Pilar, Santa Cruz, Santa Luzia, São José 

                                                 
6 A escolha desse recorte temporal específico se deu em função de outras fontes encontradas referentes aos 
respectivos núcleos, visando o cruzamento de dados na análise de cada caso.  
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e Traíras. Vale ressaltar que nem todos os cadernos encontram-se em bom estado de conservação, 

embora atualmente estejam armazenados de maneira adequada sob os cuidados de especialistas7.  

Salvo algumas exceções, por ano, foram encontrados dois volumes referentes às Décimas: o primeiro 

onde constam as informações referentes aos imóveis identificados por Caderno de Lançamento e o 

outro em que ficam registrados os pagamentos, o Caderno de Receitas. Este último apresenta a 

listagem com o valor dos impostos dos imóveis, apontando proprietário e a situação da quitação do 

tributo.  

Tabela 16. Identificação das Décimas Urbanas da Capitania de Goiás  
Fonte: MUBAN - Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 

Núcleo 
Urbano 

Ano de 
Arrecadação 

Núcleo 
Urbano 

Ano de  
Arrecadação 

Núcleo 
Urbano 

Ano de 
Arrecadação 

Araxá 
(MG) 

1812, 1813, 1814,  
1815, 1816, 1817, 

1818, 1819 

Arraias 
(TO) 

1810, 1811, 1812,  
1813, 1814, 1815, 
1816, 1817, 1818, 
1819, 1820, 1821 

Bonfim 
(Silvânia – 
GO) 

1810, 1811, 1812,  
1813, 1814, 1815, 
1816, 1817, 1818, 

1819, 1820 

Carmo 
(Monte do 
Carmo – TO) 

1810, 1811, 1812,  
1813, 1814, 1815, 

1816, 1817 

Cavalcante 
(GO) 

1810, 1811, 1812,  
1813, 1814, 1815, 

1816, 1817 

Conceição 
(Conceição 
do Tocantins 
– TO) 

1810, 1811, 1812,  
1813, 1814, 1815, 
1816, 1817, 1818, 

1819, 1820 

Crixás 
(GO) 

1810, 1811, 1812,  
1813, 1814 

Desemboque 
(Distrito de 
Sacramento 
– MG) 

1811, 1812,  
1813, 1814, 1815, 
1816, 1817, 1818, 
1819, 1820, 1821, 

1824 

Flores 
(Flores de 
Goiás – GO) 

1812, 1813, 1814,  
1815, 1816, 1817 

Meia Ponte 
(Pirenópolis 
– GO) 

1810, 1811, 1812,  
1813, 1814, 1815, 
1816, 1817, 1818, 
1819, 1820, 1821, 

1822 

Natividade 
(TO) 

1810, 1811, 1812,  
1813, 1814, 1815, 

1816, 1817 

Pilar 
(Pilar de 
Goiás – GO) 

1810, 1811, 1812,  
1813, 1814, 1815, 
1816, 1817, 1818, 
1819, 1820, 1821 

Santa Cruz  
(GO) 

1818, 1819, 1820,  
1821 

Santa Luzia 
(Luziânia – 
GO) 

1810, 1811, 1812,  
1813, 1814, 1815, 
1816, 1817, 1818, 
1819, 1820, 1821, 

1822 

São José 
(Niquelândia 
– GO) 

1810, 1811 

Traíras 
(Tupiraçaba, 
distrito de 
Niquelândia 
– GO) 

1810, 1811, 1812,  
1813, 1814, 1815, 
1816, 1817, 1818 

Vila Boa 
(Goiás – GO) 

1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 
1820, 1821, 1822 

Os cadernos eram supervisionados pelo Superintendente da Junta da Décima e transcritos por um 

escrivão ou um tabelião. O trabalho de campo era atribuição de mestres carpinteiros e pedreiros. Os 

responsáveis pelo lançamento das Décimas eram nomeados pelo Superintendente da Junta.  

                                                 
7 Os principais danos encontrados nos cadernos dizem respeito ao ataque de xilófagos, ação corrosiva da tinta 
ferrogálica no papel e manchas de umidade. A despeito disso, os documentos consultados nesta tese 
apresentavam bom estado de conservação. 
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Abrindo o trabalho de registro dos imóveis no Caderno de Lançamento, era de praxe a manifestação 

do Superintendente apresentando os membros da Junta da Décima na folha de rosto, seguidas pelas 

páginas onde constavam o lançamento do tributo devidamente numeradas e rubricadas. Na última 

página, era comum encontrar uma nota de encerramento do lançamento da Décima daquele ano, 

constando a assinatura do escrivão/tabelião e do superintendente. Após analisar uma quantidade 

significativa de Cadernos de Lançamento, percebemos que as formalidades da folha de rosto e da 

página de encerramento variaram ao sabor daqueles que as preencheram.  

Conforme listado no parágrafo 2 do Artigo 8º do Decreto nº 152/1842, para o lançamento da Décima 

dos prédios urbanos, era necessário o cadastro de alguns dados, como a  

(...) declaração dos nomes das ruas, travessas, praças, etc; numeração das casas, com 
declaração dos andares e lojas que tiver, debaixo dessa mesma numeração; estado 
em que se acharem, se em ruina ou em obra, se desabitados ou occupados pelos 
proprietários, ou alugados; capacidade e rendimento annual dellas; nomes dos 
proprietários e dos inquilinos; e todas as mais circunstancias essenciais para a feitura 
do lançamento.  

De maneira geral, o Caderno de Lançamento concentrava o cadastro dos imóveis em um único volume 

– com exceção do caso de Vila Boa, que apresentava um número muito superior de bens arrolados, 

afinal era a única vila e a sede administrativa da Capitania. Dessa forma, Vila Boa apresentava os bens 

cadastrados em dois volumes: um correspondente ao distrito do Rosário e o outro englobando os 

imóveis do outro lado do Rio Vermelho, referente ao distrito de Santana.  

Tabela 17. Transcrição paleográfica de extratos dos Cadernos de Lançamentos da Décima Urbana de Vila Boa – 
1818. Fonte: MUBAN - Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 

Lançamento da Décima do Bairro do Rozario 
Rua do Rozario (Lado Direito) 

1º [A] Propriedade de Pedro Domingos Ferreira arbitrado o rendimto. de sete mil e duzentos reis por anno 
de que vem a Decima seiscentos e quarenta e oito reis que 
sae....................................................................................................................................................... $648 

Lançamento da Décima [Santana] 
Rua Direita (Lado Direito) 

N. 272. Propriedade de N. Snra. da Lapa de q he Inquilo. o Rdo. João Pera. Cardozo, q declarou debaixo de 
juramento pagar por anno de aluguel sete mil e duzentos reis, de q vem a Decima seiscentos 
quarenta oito 
reis................................................................................................................................................$648 

Analisando os Cadernos de Lançamentos das Décimas Urbanas da Capitania de Goiás, encontramos 

uma variedade interessante na forma com que os imóveis foram listados e descritos. Essa diferença 

não se limita apenas aos diversos núcleos urbanos: essa variante está presente nos cadernos do 
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mesmo ano da Décima de Vila Boa8. Não só pela grafia, pela tinta utilizada ou pela disposição das 

informações, verificamos na Décima de Vila Boa de 1818 que o teor da informação disponibilizado nos 

dois Cadernos de Lançamentos é diferente, conforme observamos na transcrição paleográfica abaixo. 

A conclusão que chegamos é que cada lançador imprimiu a sua personalidade, sendo validada 

posteriormente pelos respectivos Superintendentes das Juntas. 

Ao contrário do que ocorre com o lançamento das Décimas de São Paulo, Cunha ou Rio de Janeiro, as 

Décimas Urbanas da Capitania de Goiás não apresentam dados referentes à tipologia do imóvel 

(térreo, sobrado ou assobradado), ao número de lanços ou ao seu uso, impossibilitando análises mais 

aprofundadas como as que foram realizadas nesses núcleos urbanos. Kato (2011, p. 16) nos relata que, 

no caso do lançamento das vilas da Comarca de Paranaguá, as informações eram ainda mais sucintas, 

constando apenas dados referentes à localização do imóvel, à identificação do proprietário e aos 

valores do aluguel e da taxa. 

A ausência de informações sobre a profissão ou ofício dos proprietários compromete a análise dos 

resultados das Décimas Urbanas da Capitania de Goiás, problema acentuado pela carência de censos9 

mais detalhados na Capitania. No entanto, as hierarquias sociais são percebidas nos títulos honoríficos 

ou nas patentes militares e religiosas dos proprietários. Por outro lado, foram lançados dados 

referentes às outras camadas da população, compostas por proprietários de imóveis que eram pobres, 

miseráveis, enfermos, crioulos, negros forros e pessoas sem sobrenome. Ao nos aprofundarmos caso 

a caso, passamos a ter indicativos que contribuem na análise sociotopográfica. 

Como denominador comum entre as várias Décimas analisadas da Capitania de Goiás, os lançamentos 

apresentam a localização dos imóveis (nome do logradouro e numeração do bem); a identificação do 

proprietário e do morador (considerando que em alguns casos o imóvel estava alugado ou cedido); a 

situação do imóvel (se estava arruinado, em obra, em uso, fechado ou “possuído por arreto”10) e a sua 

ocupação (ocupado ou desabitado); o rendimento anual do bem e o valor da Décima cobrada.  

                                                 
8 Caso semelhante foi retratado por Cavalcanti (2004, p. 263) no lançamento das Décimas Urbanas do Rio de 
Janeiro de 1808. O perímetro urbano na cidade (composto por 5 freguesias: Sé, São José, Engenho Velho, 
Candelária e Santa Rita) foi dividido em 2 conjuntos, inscritos em Cadernos de Lançamentos distintos. Para cada 
setor, foi nomeada uma Junta Administrativa distinta.  
9 Como por exemplo o Acento das cazas próprias, e de aluguer q´ ocupão os moradores da Cidade de Oeyras, 
Capitania de São Jozé do Piauhy, suas Famillias, pessoas de hum, e outro sexo, mossos, e Escravos, seus Suburbios, 
e Arebaldes, cazas e rossas delles q´o Ill.mo S.r João Pereira Caldas governador da dita Capitania mandou fazer, 
e averiguar por Domingos Barreyra de Macedo Capp.am mor da mesma Cid.e, e da governança della, de que foy 
Escrivão Luiz Ant.º Ribr.º da mesma governança, de 1762. Referência das mais importantes utilizada por Arraes 
(2017) em sua tese. 
10 O termo “possuída por arreto” foi encontrado apenas na Décima Urbana de Vila Boa. Não identificamos o 
significado do termo, mas acreditamos se tratar de “possuída por aresto”, ou seja, casa que foi possuída por 
meio de sentença judicial. O termo “arresto” foi localizado no dicionário de 1728 de Raphael Bluteau.  
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Em Natividade, na Comarca de São João das Duas Barras, verificamos que as informações são mais 

completas em termos de detalhamento do programa edílico, constando o valor dos imóveis e os dados 

referentes ao número de quartos por edificação, além da sinalização da existência de varanda, cozinha 

ou quintal. O acréscimo dessas informações nos apresenta aspectos materiais ainda inexplorados 

referentes aos núcleos da Comarca Norte e reforça a falta de uniformidade no preenchimento dos 

Cadernos de Lançamentos. 

Um aspecto digno de nota identificado nas Décimas Urbanas de Capitania de Goiás diz respeito à 

intensa presença de mulheres como proprietárias de imóveis (também encontradas como inquilinas, 

em menor quantidade). Ao contrário de Goiás, dados referentes ao Rio de Janeiro de 1808 mostram 

que os grandes proprietários de imóveis urbanos eram homens (74%). Cavalcanti (2004, p. 274) atribui 

esse fenômeno como sendo  

(...) consequência de um traço cultural da sociedade, que os considerava [os homens] 
sempre como os cabeças do casal, titular e senhor dos bens, mesmo que originários 
de herança recebida pela esposa. Mulher com título de proprietária só aparecia 
quando era solteira ou em caso de viuvez, e assim mesmo depois do encerramento 
do processo do inventário e da conclusão da partilha dos bens. 

A respeito do status civil das abastadas proprietárias de imóveis rentistas da São Paulo de 1809, Bueno 

(2005, p. 89) faz coro com Cavalcanti quando as identifica em sua maioria como solteiras. Na Capitania 

de Goiás, também se sobressai um número significativo de mulheres solteiras, mas com perfil distinto 

das de São Paulo, em geral pertencentes às elites, vivendo em recato, segundo os costumes vigentes 

no Antigo Regime. 

Tabela 18. Presença do gênero feminino nas Décimas da Capitania de Goiás 
Fonte: MUBAN - Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 

Núcleo Urbano   Ano nº de imóveis 
pertencentes a mulheres 

Percentual 

Natividade 1817 96 48,5 % 
Vila Boa 1818 315 43,4 % 

Meia Ponte 1819 131 42,5 % 
Pilar 1816 118 41,5 % 

 

Os registros das Décimas revelaram a importante influência da Igreja nos núcleos, identificada através 

dos imóveis pertencentes às irmandades, aos párocos ou a outras entidades de cunho religioso, como 

o recolhimento de religiosos nos Hospícios dos Esmoleres da Terra Santa. A maioria dos imóveis 

pertencentes às irmandades encontravam-se alugados ou cedidos de favor, ou seja, com uma 

satisfatória taxa de ocupação.  
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Tabela 19. Imóveis pertencentes às Irmandades/Confrarias/Hospício 
Fonte: MUBAN - Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 

Núcleo Urbano           nº de imóveis Entidade religiosa 

Vila Boa 

1 
1 
2 
2 
3 
7 
1 
1 
1 

Capela da Irmandade da Lapa 
Irmandade das Almas 

Irmandade de Nossa Senhora do Rozario 
[Irmandade] Nossa Senhora da Lapa 

[Irmandade] Nossa Senhora da Boa Morte 
[Irmandade] Sam/São Francisco de Paula 

[Irmandade] Nossa Senhora da Lappa e Almas 
[Irmandade] São Benedito 

Irmandade da Senhora Santa Anna 

Meia Ponte 

2 
1 
1 
2 
1 
1 

[Irmandade] Nossa Senhora do Carmo 
[Irmandade] Nossa Senhora da Lapa 

Irmandade do Santíssimo Sacramento 
[Irmandade] Senhor do Bonfim 

[Irmandade] Nossa Senhora do Rozario 
[Hospício dos Esmoleres da] Terra Santa 

Pilar 
1 
1 
1 

Irmandade do Santíssimo Sacramento 
[Hospício dos Esmoleres da] Terra Santa 

Irmandade das Almas 

Natividade 

1 
1 
2 
1 
1 

[Irmandade] São Benedito 
Santa Caza11 

Confraria do Rozario 
Secretaria do Terço 

Confraria do Senhor do Bonfim 
 

Um fato curioso detectado nas Décimas analisadas diz respeito ao estado de decadência em que se 

encontrava o arraial de Pilar em 1816. Dos 284 imóveis existentes, apenas 77 estavam em uso (taxa de 

ocupação equivalente a 27,1%) – os demais estavam arruinados, vagos, inúteis ou sequer 

apresentavam informação sobre seu estado de conservação e ocupação. Contraditoriamente, Pilar foi 

considerada pelo Barão de Mossâmedes (PINHEIRO; COELHO, 2006, p. 87) como o núcleo mais 

próspero no último quartel do Setecentos e, ainda hoje, conserva edifícios que revelam o fausto de 

outrora. A situação crítica do arraial fica mais evidente ao compararmos o valor do rendimento anual 

do aluguel dos imóveis mais valorizados juntamente com dados dos outros núcleos, conforme 

verificamos na Tabela 2012.  

Todos os imóveis mais valorizados da capitania eram térreos – não é de se espantar, se considerarmos 

que em todo o levantamento estudado, foram encontrados pouquíssimos sobrados, dentre eles dois 

no Largo do Rozario e um na Rua da Cambauba em Vila Boa e um localizado à Rua de Nosso Senhor do 

Bonfim em Meia Ponte – isento do pagamento da Décima Urbana de 1819 por estar desocupado. 

 

                                                 
11 Não se trata de uma Santa Casa de Misericórdia, mas de uma unidade do Hospício dos Esmoleres da Terra 
Santa. 
12 Todos os imóveis em questão estavam sendo utilizados pelos proprietários.  
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Tabela 20. Imóveis mais valorizados da Capitania de Goiás por sítio urbano (1816 – 1819) 
Fonte: MUBAN - Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 

Núcleo Urbano Ano 
Identificação do proprietário 

(localização do bem) 
Rendimento anual 

Vila Boa 1818 
Senado da Câmara 

(Rua do Azougue, 267 . LE) 
86$400 

Natividade 1817 Capitão Raimundo Fernandes Pereira 
(Largo da Praça, 126 . LN) 

24$000 

Meia Ponte 1819 

(herdeiros) Lourenço Fernandes 
(Rua das Bestas, 56 . LD) 

Tenente Coronel Joaquim Alves de Oliveira 
(Rua Nova, 232 . LE) 

21$600 

Pilar 1816 

Capitão Manoel Antonio de Siqueira 
(Rua Direita, 112 . LE) 

Rvdo. Vigário Thomaz Pinto Adorno França 
(Rua Direita, 120 . LE) 

Licenciado Joaquim Jozé Gomes Tição 
(Rua da Cadea, 180 . LD) 

Capitão Vicente Jozé Ferreira de Azevedo 
(Rua da Cadea, 198 . LD) 

Cap.  Comandante Jozé Pera. de Oliveira e Lago 
(Rua da Cadea, 205 . LE) 

7$200 

 

Depois desse apanhado geral, a partir daqui seguimos para o estudo caso a caso. Com esse estudo, a 

ideia é reconstituir a materialidade desses quatro núcleos urbanos e problematizar a historiografia 

tradicional, mensurando o peso da decadência em cada um desses núcleos. 

Iniciamos a análise por Vila Boa, sede da Comarca Sul e núcleo administrativo da Capitania. Foi um dos 

primeiros núcleos fundados no início da exploração do ouro nas Minas de Goyaz, quando ainda era 

conhecido como arraial de Santana. A análise segue por Pilar, o arraial mais bem-sucedido na extração 

do ouro no Setecentos e, nesse sentido, o núcleo mais afetado com a escassez do metal. Seguimos 

com Meia Ponte, arraial minerador e entreposto comercial localizado na junção de importantes 

estradas. Finalizamos nossa análise pelo principal núcleo da Comarca Norte: Natividade, povoada na 

onda dos primeiros fluxos da exploração aurífera (década de 1730) e implantada próxima à região de 

destacada produção pecuária. O Arraial de Natividade, conforme afirmou Cunha Mattos (1979, p. 127), 

apresentava plenas condições de ser cabeça de Comarca, tanto que serviu de residência do Ouvidor 

Theotonio Segurado até 1815, quando se mudou para a Vila de São João da Palma. 

 

4.1. Décima Urbana de Vila Boa 

Mesmo com o colapso do ciclo do ouro, Vila Boa manteve-se dinâmica por ser a sede administrativa. 

Em 181813 recebeu o título de cidade, passando a ser reconhecida como Goyaz. Por meio da Décima 

                                                 
13 CARTA DE LEI de 17 de setembro de 1818 – Erige em Cidade Villa Boa com a denominação Cidade de Goyaz. 
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Urbana, analisamos a transição do núcleo de vila para cidade, momento em que recebeu a visita de 

Saint Hilaire (1817), D’Alincourt (1818), Pohl (1818 e 1819) e Burchell (1828). Somados aos relatos dos 

viajantes que por lá passaram, cotejamos com os dados de fins do Setecentos do Diário do Barão de 

Mossâmedes de 1773 e com o conjunto de informações de 1783 provenientes da “Notícia Geral da 

Capitania de Goiás”, material produzido pelo brigadeiro Cunha Mattos em 1824 (Corografia Histórica 

e o Itinerário), bem como as Memórias Históricas de Silva e Souza de 1812 e 1832. Todas essas fontes, 

entrecruzadas à Décima Urbana da então Vila Boa de 181814, permitiram espacializá-la e analisar os 

dados georreferenciadamente. 

Para a análise de Vila Boa, elegemos o ano de 1818 em virtude da simultaneidade de visitas 

empreendidas pelos viajantes e pelo fato da Décima desse ano estar em perfeitas condições de 

análise15. O Lançamento da Décima Urbana de 1818 está dividido em dois volumes distintos: um 

referente ao bairro do Rozario16 e outro correspondente à margem sul do Rio Vermelho relativo à 

repartição de Santana. O arrolamento dos imóveis com a sua respectiva numeração iniciou-se no livro 

do Rozario, mas foi no caderno de Santana em que constavam os membros da Junta da Décima 

Urbana, nomeados pelo Juiz de Fora Manoel Ignacio de Mello e Souza e deferidos pelo Rei17. A Junta 

da Décima dos Prédios Urbanos de Vila Boa e seu Termo era composta por dois “homens bons”, sendo 

o “nobre” representado por João Jozé de Azevedo Noronha e Camara18 e o homem “do povo” 

representado por Antonio Joze da Cunha19; acompanhado dos carpinteiros Bartholomeu de Araujo 

Lima20 e Capitão Joze Tavares21 e pelo pedreiro Francisco de Souza Magalhaens22. O escrivão, tabelião 

e fiscal nomeado foi o advogado Francisco Joze de Campos23. 

                                                 
14 Levando-se em consideração que Vila Boa foi reconhecida como cidade apenas em setembro e o lançamento 
da Décima Urbana de 1818 ocorreu no primeiro semestre, ao longo do texto, quando nos referirmos aos dados 
do tributo, vamos continuar considerando o núcleo como vila. 
15 O MUBAN abriga as Décimas de Vila Boa/Goiás ininterruptamente de 1810 a 1822. 
16 Optamos por manter as grafias originais, encontradas na Décima Urbana. 
17 Fonte: MUBAN - Caixa 23, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita”. 
18 O Coronel era proprietário da casa nº 9 na Rua do Rozario e vizinho de seus irmãos, o Governador da Prelazia 
Jozé Vicente de Azevedo Noronha Camara e a Dona Maria Vicencia da Expectação. 
19 Proprietário da casa nº 328 na Rua das Flores, alugada para o Capitão Barrozo. Não localizamos onde seria a 
morada de Antonio Joze, uma vez que possuía apenas esse imóvel, localizado em área nobre e central. 
20 Proprietário de dois imóveis na Rua de Roza Gomes números 261 e 263G. Provavelmente o carpinteiro residia 
em um dos imóveis e trabalhava com seu ofício no imóvel vizinho.  
21 Proprietário de dois imóveis na repartição do Rozario – nº 156 na Rua da Abadia e o nº 203 no Campo da Forca. 
Provavelmente o capitão residia em um dos imóveis e mantinha o ofício de carpinteiro no outro.  
22 Morava na casa nº 41 alugada de Maria Magdalena localizada na Rua da Cambauba. 
23 Foi encontrado na Décima de 1818 um homem identificado como Tenente Francisco Joze de Campos, 
entretanto foi identificado como morto, uma vez que os seus dois imóveis localizados no Largo da Matriz (nº 
307) e na Rua do Jogo de Bolla (nº 641) estariam em posse de seus herdeiros. Nos perguntamos: o advogado 
seria seu filho? 
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Ao nos debruçarmos em cada um dos volumes, nota-se que a grafia é diferente assim como o padrão 

de apresentação das informações. No cadastro dos imóveis verificamos que houve uma preocupação 

de uniformizar os dados da parte dos fiscais, por isso tivemos dificuldades em sistematizar as 

informações em uma única planilha Excel. Ao que tudo indica, não havia um padrão de lançamento 

das informações previamente estabelecido e os dados arrolados são, assim, heterogêneos. Mesmo 

que o Advogado Francisco Joze de Campos tenha sido nomeado como escrivão, tabelião e fiscal, 

acreditamos que pessoas diferentes tenham coletado as informações e sistematizado os dados em 

cada um dos cadernos. Essa hipótese é reforçada ao nos atentarmos para o registo na folha de rosto 

dos respectivos volumes. No caso do Rozario, consta como Superintendente da Décima o Ouvidor 

Geral Antonio Joze Alvares Marques da Costa e Silva24, que rubricou todas as 23 folhas, com data inicial 

de 06 de abril de 181825. No caderno da repartição de Santana, registrado em 08 de janeiro de 1818, 

consta a assinatura de Lucio Soares Teixeira de Govea26 na folha de rosto e sua rubrica ao longo das 36 

folhas27. Mesmo que no documento Lucio Soares não se apresente, acreditamos ser o Superintendente 

da Décima de Santana, uma vez que a escritura do caderno do Rozario se deu nesses termos. Lucio 

Soares de Govea desempenhava o cargo do Juiz de Fora, conforme consta no Livro Notarial nº 55 do 

Cartório do I Ofício de Registro Geral de Imóveis e Tabelionato. 

Como era de se esperar, Vila Boa se destacou diante dos demais núcleos urbanos por apresentar o 

maior número de imóveis cadastrados28. Vila Boa possuía 725 casas em 1818. A numeração segue 

como nos demais núcleos, em ordem crescente. No entanto, novos imóveis foram identificados 

valendo-se da conjunção de números e letras, como a casa 1A da Rua do Rozario, o imóvel 150B da 

Rua da Abadia e as edificações 246C, 250D, 250E, 263G, 263H e 263L da Rua de Roza Gomes. O Decreto 

nº 152 de 16 de abril de 1842 esclarece o acréscimo da letra junto aos números dos imóveis: trata-se 

de construção de novos edifícios nas lacunas de uma malha urbana pré-estabelecida. Ou seja, a casa 

1A foi construída ao lado do imóvel 1. Como a numeração já havia sido lançada desde a Décima Urbana 

de 1810, a metodologia foi a de acrescentar uma letra ao novo imóvel – e não mudar toda a numeração 

que já havia sido definida. No caso de reformas, o Decreto alega que o número permanecia o mesmo 

da edificação em obras.  

                                                 
24 Não encontramos nenhum imóvel na Décima Urbana de 1818 em seu nome, mas devido ao seu cargo ele devia 
residir na casa nº 107 de propriedade do Senado a Câmara, na Rua do Ouvidor.  
25 Sem, contudo, apresentar a data final do registro. Fato que se repetiu no outro caderno. 
26 Não encontramos registro de Lucio Soares Teixeira de Govea na Décima Urbana de 1818 – nem como residente 
tampouco proprietário de imóvel.  
27 Embora o registro da Décima Urbana no Santana tenha sido concluído no verso da página 31. 
28 Uma rápida olhada pelos volumes da Décima Urbana de Vila Boa de 1818 pode nos revelar armadilhas. O 
último imóvel cadastrado está como 717, no entanto, foram identificados 725 bens, sendo 724 edificações e um 
quintal – localizado na Rua das Almas e Marinho 369, cadastrado como “fundos das casas de Francisco Antonio”. 
O acesso principal dessa “morada de casas” (382) estava voltado para o Largo da Matriz. 
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Do total de 725 imóveis, 279 estavam distribuídos na repartição do Rozario pelos seguintes 

logradouros: Rua do Rozario, Largo do Rozario, Rua da Cambauba, Rua de tras do Rozario, Rua do 

Ouvidor, Rua da Abadia, Campo da Forca, Rua do Carmo, Rua de Roza Gomes, Rua do Azougue e Rua 

de tras do Azougue. O restante dos 446 bens que correspondiam a 445 casas e um “fundo de casa”, 

estava distribuído do outro lado do Rio Vermelho, na repartição de Santana, pela Rua Direita, Becco 

da Lappa, Rua das Flores, Caes da Lappa, Largo de São Francisco de Paula, Rua das Almas e Marinho, 

Becco do Mingû, Largo da Matriz, [vazio]29, Rua de Manoel Gomes, Rua de Francisco Fernandes, Rua 

atras do Quartel, Rua do Horto, Becco de Joze de Mello, Rua da Fundição, Largo do Chafariz, Alto do 

Chafariz, Becco de Manoel Lourenço, Rio da Prata, Rua do Jogo de Bolla, Rua da Pedra, Rua do Jogo de 

Bolla30 e Becco de Joze Duarte.  

Tabela 21. Décima Urbana de Vila Boa em 1818 – identificação dos logradouros e respectivos imóveis  
Fonte: MUBAN - Caixa 23, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 

DÉCIMA URBANA DE VILA BOA – 1818 
Rozario 

Rua do Rozario 
Lado direito 001A - 011 12 imóveis 

Lado esquerdo 012 - 020 09 imóveis 

Largo do Rozario 
Lado direito 021 - 023 03 imóveis 

Lado esquerdo 024 - 032 09 imóveis 

Rua da Cambauba 
Lado direito 033 - 061 29 imóveis 

Lado esquerdo 062 - 075 14 imóveis  

Rua de tras do Rozario 
Lado direito 076 - 084 09 imóveis 

Lado esquerdo 085 - 102 18 imóveis 

Rua do Ouvidor 
Lado direito 103 - 121 19 imóveis 

Lado esquerdo 122 - 137 16 imóveis 

Rua da Abadia 
Lado direito 138 - 150B; 151 - 160 24 imóveis 

Lado esquerdo 161 - 189 29 imóveis 

Campo da Forca 
Lado direito 190 - 193 04 imóveis 

Lado esquerdo 194 - 211 18 imóveis 

Rua do Carmo 
Lado direito 212 - 230 19 imóveis 

Lado esquerdo 231 - 242 12 imóveis 

Rua de Roza Gomes 
Lado direito 243 - 246C; 247 - 250 

250 D - 250E 
11 imóveis 

Lado esquerdo 
251 - 263G; 263H; 263L; 

263 - 264  17 imóveis 

Rua do Azougue 
Lado direito 265 - 266 02 imóveis 

Lado esquerdo 267 - 268 02 imóveis 

Rua de tras do Azougue 
Lado direito 269 01 imóvel 

Lado esquerdo 270 - 271 02 imóveis 
Santana 

Rua Direita 
Lado direito 272 - 284 13 imóveis 

Lado esquerdo 285 - 297 13 imóveis 

Becco da Lappa 
Lado direito 298 - 301 04 imóveis 

Lado esquerdo 302 - 304 03 imóveis 

Rua das Flores 
Lado direito 305 - 321 17 imóveis 

Lado esquerdo 322 - 337 16 imóveis 
Caes da Lappa Lado esquerdo 338 - 340 03 imóveis 

                                                 
29 Logradouro sem identificação, que abriga 12 imóveis, correspondente à continuação do Largo da Matriz. 
30 A Rua do Jogo da Bolla foi mencionada duas vezes no lançamento da Décima Urbana de 1818. A questão será 
novamente abordada ao longo do texto. 
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Largo de S. Francisco de Paula Lado direito 341 - 353 13 imóveis 

Rua das Almas e Marinho 
Lado direito 354 - 366 13 imóveis 

Lado esquerdo 367 - 369 03 imóveis 

Becco do Mingû 
Lado direito 370 - 375 06 imóveis 

Lado esquerdo 376 01 imóvel 

Largo da Matriz 
Lado direito 377 - 379 03 imóveis 

Lado esquerdo 380 - 386 07 imóveis 
(vazio) [Largo da Matriz] Lado esquerdo 387 - 398 12 imóveis 

Rua de Manoel Gomes 
Lado direito 399 - 405 07 imóveis 

Lado esquerdo 406 - 410 05 imóveis 

Rua de Francisco Fernandes 
Lado direito 411 - 414  04 imóveis 

Lado esquerdo 415 - 422 08 imóveis 

Rua atrás do Quartel 
Lado direito 423 - 427 05 imóveis 

Lado esquerdo 428 - 433 06 imóveis 
Rua do Horto Lado direito 434 - 440 07 imóveis 
Becco de Joze de Mello - 441 - 464 24 imóveis 

Rua da Fundição 
Lado direito 465 - 470 06 imóveis 

Lado esquerdo 471 - 476 06 imóveis 

Largo do Charafiz 
Lado direito 477 - 496 20 imóveis 

Lado esquerdo 497 - 516 20 imóveis 
Alto do Chafariz - 517 - 524 08 imóveis 
Becco de Manoel Lourenço - 525 - 563 39 imóveis 
Rio da Prata - 564 - 574 11 imóveis 
Rua atraz da Matriz - 575 - 576 02 imóveis 
Rua do Jogo de Bolla - 577 - 648 72 imóveis 
Rua da Pedra - 649 - 679 31 imóveis 
Rua do Jogo de Bolla  - 680 - 695 16 imóveis 

Becco de Joze Duarte  
Lado direito 696 - 697 02 imóveis 

Lado esquerdo 698 – 717 20 imóveis 
TOTAL  725 imóveis 

A toponímia revela a relação dos logradouros com os principais equipamentos urbanos de Vila Boa. O 

percurso passava pelas igrejas de Nossa Senhora do Rosário, da Abadia, do Carmo, atravessava o Rio 

Vermelho e seguia pela Lapa, Igreja de São Francisco de Paula e Matriz. Os equipamentos urbanos 

referenciavam a toponímia dos logradouros, tal como no caso do Campo da Forca, do Açougue público, 

do Horto, da Casa de Fundição, do Quartel e do Chafariz da Boa Morte. Da mesma forma, personagens 

ilustres de outros tempos batizaram algumas ruas e becos, caso dos logradouros de Roza Gomes, 

Marinho, Francisco Fernandes, Joze de Mello, Manoel Lourenço e Joze Duarte. Desses personagens, 

identificamos apenas Manoel Lourenço na Décima Urbana de 1818, que já havia falecido e deixara 

herdeiros31. Ainda ligando a identificação dos logradouros por meio da toponímia, nos deparamos com 

a Rua de Manoel Gomes próxima ao córrego de mesmo nome e a Rua do Ouvidor, onde estava 

localizado o imóvel que pertencia ao Senado da Câmara e que servia de residência ao “Doutor 

Dezembargador Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca”, cargo de Antonio Joze Alvares Marques da 

Costa e Silva em 1818. 

                                                 
31 Os imóveis em questão estavam localizados na Rua do Horto e não no beco que levava o nome do Capitão 
Manoel Lourenço. 
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Mesmo com as pistas fornecidas pela toponímia, foi um verdadeiro desafio relacionar os nomes 

antigos dos logradouros encontrados na Décima Urbana de 1818 com os nomes atuais. Poucas são as 

vias que mantiveram oficialmente o mesmo nome, caso do Largo do Rosário ou do Beco do Mingu. Em 

alguns casos, a identificação antiga ainda se faz presente no imaginário popular, como a Rua do Rozario 

(atual Rua Dom Candido), o Largo de São Francisco de Paula (atual Praça do Mercado), o Largo da 

Matriz (mais conhecido como Praça do Coreto), o Largo do Chafariz (atual Praça Brasil Ramos Caiado) 

ou a Rua do Horto (atual Rua Félix de Bulhões). Na República Velha (1889 – 1930), os nomes foram 

alterados homenageando novos personagens ou sinalizando equipamentos mais recentes.  

Pelo fato de Vila Boa ter sido sede da Capitania, um número considerável de mapas foi elaborado do 

núcleo urbano. Todavia, poucos são aqueles que revelam os nomes dos logradouros – em muitos 

casos, se limitando a identificar os principais equipamentos. Ainda assim, a representação gráfica e as 

informações contidas nessas fontes revelaram aspectos importantes de Vila Boa na passagem do 

século XVIII para o XIX, trazendo informações relevantes à sua maneira. Levantamos pelo menos cinco 

mapas que nos auxiliaram na espacialização dos dados da Décima Urbana, são eles: Planta da antiga 

Villa Boa dos Goyazes (c. 1772) (mapa 14), Planta de Villa Boa Capital da Capitania Geral de Goyas 

(1782) (mapa 15), Planta da Cidade de Goyaz (1867)32, Planta da Cidade de Goyaz (1892)33 (Mapa 18) 

e Planta da Capital (1902)34. A documentação iconográfica também auxiliou bastante, composta 

principalmente por fotos antigas35, por um conjunto de três vistas36 de Vila Boa de 1751 de autoria 

desconhecida (imagens 49, 54 e 55), pelos desenhos de William Burchel que lá esteve de maio a agosto 

de 1828 e pela Prespectiva de Villa Boa de Goyas de 180337 (Imagem 48). 

  

                                                 
32 A planta que mapeia os principais equipamentos da cidade de Goiás em 1867 foi localizada no Arquivo Histórico 
do Exército no Rio de Janeiro – Cod. 3699, Local 10.01.699. 
33 Elaborada por Henrique Morize no âmbito da “Commissão Exploradora do Planalto Central do Brazil”, mais 
conhecida por Missão Cruls, foi finalizado em 1892 e compõe o Relatório da Comissão (CRULS, 1894). 
34 Trata-se de um detalhe da Carta do Estado de Goyaz concebida por Francisco Ferreira dos Santos Azevedo em 
1902. Encontramos a planta no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e no Arquivo Histórico do Exército, ambos 
no Rio de Janeiro. Uma versão em formato um pouco maior que o tamanho A4 encontra-se na publicação 
Annuario Historico, Geographico e Descriptivo do Estado de Goyaz para 1910, organizado pelo próprio Francisco 
Ferreira dos Santos Azevedo e publicado pelo Ministério da Cultura em 1987 (AZEVEDO, 1987). 
35 As fontes são indicadas abaixo das imagens, mas a maioria foi encontrada no Arquivo Central do IPHAN no Rio 
de Janeiro e na Superintendência do IPHAN em Goiás. 
36 O conjunto, arquivado na Casa da Ínsua, em Penalva (Portugal) compõe o Prospecto de Villa Boa tomada da 
parte do Sul para o Norte no anno de 1751, Prospecto de Villa Boa tomada da parte do Norte para o Sul no anno 
de 1751 e Prospecto de Villa Boa tomada da parte do Esnoroeste para Les Sueste no anno de 1751. 
37 Comumente citado como Prospecto de Vila Boa, retrata a vila do alto do adro da Igreja de Santa Bárbara. 
Embora a legenda nunca tenha sido mencionada em publicações e teses, apresenta importantes informações 
sobre as edificações e a vila como um todo. O original compõe a Coleção Pirajá da Silva e encontra-se arquivado 
na Coleção de Obras Raras e Especiais da Biblioteca Mário de Andrade. 
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Imagem 48: Prespectiva de Villa Boa de 
Goyas de 1803 
Fonte: Biblioteca Mario de Andrade – 
São Paulo 
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Tendo em vista a identificação dos logradouros, nos debruçamos sobretudo na Planta de Vila Boa de 

1782 e no Prespectiva de Villa Boa de Goyas de 1803. Ao confrontarmos os nomes das vias da Décima 

Urbana de 1818 com os nomes encontrados nessas duas fontes nos deparamos com uma surpresa: 

verificamos que em raros casos os nomes se mantiveram. Por outro lado, a toponímia encontrada na 

Planta de 1782 nos apresentou traços do núcleo que já haviam sido suprimidos na Décima Urbana, tal 

como a Rua dos Mercadores, a Rua Nova do Theatro e a Rua do Curtume, na Décima Urbana de 1818 

nomeadas como Rua do Rozario38, Rua do Carmo39 e Rua da Pedra40, respectivamente. É curiosa a 

perda de importância dessas referências da paisagem urbana em princípios do século XIX. O teatro, 

por exemplo, foi mapeado na Planta da Cidade de Goyaz, elaborada em 1867, na Planta da Cidade de 

Goyaz de 1892 e na Planta da Capital de 1902 em um lugar distante da então Rua Nova do Theatro de 

1782. Na passagem do século XIX para o XX o teatro estava do outro lado do Rio Vermelho, nos limites 

do extinto Becco da Lappa, nas confluências do Rio Vermelho com o Córrego Manoel Gomes. Fica uma 

dúvida no ar, que começou no capítulo anterior: Vila Boa realmente teve um teatro durante o período 

colonial?  

Após o cotejamento dos dados oriundos das fontes supracitadas com as Décimas Urbanas dos anos 

anteriores e posteriores a 1818, escrituras de compra e venda, doação e hipoteca disponibilizados nos 

Livros de Nota do Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Tabelionato de Goiás41, análise 

de mapas antigos e atuais e visita in loco, onde conversamos com moradores da cidade, ainda 

persistiram algumas dúvidas em relação à identificação de alguns logradouros ainda não detectados 

na malha atual (caso do Becco de Joze de Mello, Becco de Manoel Lourenço e Becco de Joze Duarte, 

todos eles localizados na repartição Santana, margem sul do Rio Vermelho). 

Nessa incessante investigação, buscamos amparo nos grandes nomes da literatura local, sobretudo 

nos poemas de Cora Coralina (1987), nas memórias de Octo Marques (1977), Elder Rocha Lima (2008), 

Ofélia Sócrates Monteiro (1974), Nita (1981) e no mundo folclórico de Regina Lacerda (1977). A 

pesquisa passou a ter novas nuances e ganhou um gosto de biscoito de queijo assado no forno de 

fogão a lenha. Às Décimas entremearam-se memórias do passado versavando sobre ruas, becos, 

travessas e largos de uma Goiás distante. Regina Lacerda (1977, p. 48, 49, 50 e 51) ajudou-nos muito 

ao apresentar um quadro relacionando nomes antigos e atuais das ruas, mas não fez a mesma relação 

                                                 
38 Atual Rua Dom Cândido. 
39 Atual Rua Hugo Ramos. 
40 Atual Rua Joaquim Rodrigues. 
41 Acervo MUBAN, disponibilizado parcialmente no site <https://goo.gl/ag1xQe>. Acesso em 04.abr.2017. 
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ao tratar dos becos, que foram apenas citados. Ainda assim, nenhum dos três becos misteriosos foram 

abordados.  

Paulo Bertram (1997, p. 58) fez esforço semelhante na publicação Notícia Geral da Capitania de Goiás, 

relacionando os nomes dos logradouros dos bairros do Rosário e do Santana nos anos de 1782, 1815 

e 1986. Em alguns casos, assinala os nomes das vias com um ponto de interrogação entre parênteses, 

assumindo assim, uma margem de erro. Bertran chega a citar o Beco de José Duarte, mas deixa 

evidente sua dúvida ao colocar um ponto de interrogação no momento em que o relaciona à Travessa 

Sócrates. Seguindo a mesma linha, nos foi disponibilizada uma lista42 elaborada pela historiadora e 

arquivista do Muban, Milena Bastos Tavares, em que constavam todas as ruas, becos, praças, 

travessas, largos, pontes, chácaras, igrejas e principais equipamentos de Vila Boa identificados na 

Planta de Vila Boa de 1782. Na lista, foram relacionadas algumas vias aos seus nomes atuais – algumas 

seguindo o mesmo raciocínio traçado por Bertran, outras delineando novas possibilidades. Ainda 

assim, o mistério persistiu. 

Diante desse quadro, nos propomos a mapear as vias já identificadas e passamos a trabalhar com a 

exclusão, tendo como base a Planta de Vila Boa de 1782, por apresentar o menor intervalo, levando-

se em consideração a Décima Urbana de 1818. Tendo mapeado as vias ainda não identificadas, 

sinalizamos apenas aquelas que se enquadravam morfologicamente como becos. Para ajudar nesse 

método, buscamos o significado da palavra beco empregado no século XVIII e Bluteau43, em seu 

dicionário, revelou tratar-se de “uma rua muito estreita”. Tendo como base a morfologia urbana e o 

número de casas registradas em cada beco na Décima Urbana de 1818, juntamente com o trajeto do 

fiscal, ao mapear todos os imóveis identificamos três becos segundo tal conceito Setecentista, que 

ainda não haviam sido cadastrados.  

Para a nossa surpresa, as casas mapeadas no Becco de Joze de Mello apresentam forte incidência de 

imóveis ligados à igreja (seja com casas pertencentes a diversas irmandades como a da Boa Morte, 

Lappa e Almas e São Benedito, ou com a presença de dois imóveis muito valorizados de propriedade 

do Excelentíssimo Reverendo Senhor Bispo), o que reforça a vocação religiosa da área ontem e hoje. 

O terreno que estimamos localizar as casas do Excelentíssimo Senhor Bispo (números 454 e 455) 

coincide com o Seminário Episcopal, implantado no século XIX. Nessa mesma quadra funciona a 

Diocese de Goiás. Outros indícios reforçam a hipótese do trajeto do fiscal, se considerarmos a 

localização primitiva da Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte no Largo do Chafariz. A irmandade de 

                                                 
42 Arquivo Word, identificado como Ruas de Goiás. 
43 BLUTEAU, Rafael. VOCABULARIO PORTUGUEZ & LATINO, aulico, anatomico, architectonico... Disponibilizado 
pela Brasiliana USP pelo link <http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/dicionario/1/beco>. Acesso em 04.abr.2017. 
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Nossa Senhora da Boa Morte possuía dois imóveis (números 452 e 457) no logradouro, e imaginamos 

ser nos terrenos contíguos ao Quartel (onde atualmente existe uma Agência dos Correios), muito 

próximos da igreja em sua localização primitiva. Pela ausência de remanescentes dos séculos XVIII e 

XIX, identificamos esses imóveis no mapa com o contorno tracejado, reforçando o caráter de hipótese. 

Conforme pudemos verificar no Mapa do Fluxo da Décima Urbana (mapa 17), o fiscal iniciou seu 

percurso saindo da Rua do Horto, atravessou o Largo do Chafariz e continuou o seu trajeto, finalizando 

na atual Rua Doutor Neto.  

Para identificar o Becco de Manoel Lourenço, encontramos pistas na Décima Urbana de 1810.  Ao 

cadastrar a Rua ou Bêco do Manoel Lourenço e, logo em seguida, a Rua detrás da Cadeia, o fiscal nos 

ajudou na sua localização. Outro forte indício foi que o fiscal de 1810 seguiu a mesma ordem dos 

imóveis cadastrados em 1818, tendo identificado anteriormente os imóveis do “Alto do Largo do 

Xafariz”, a “Rua ou Bêco do Manoel Lourenço” e a “Rua detrás da Cadeia” e, em seguida, o “Rio da 

Prata”. Em 1810, o fiscal registrou 5 casas na “Rua ou Bêco do Manoel Lourenço” e 34 na “Rua detrás 

da Cadeia”. A soma dos imóveis dos dois logradouros chega a 39, o mesmo número de casas cadastrada 

em 1818 como sendo pertencentes ao Becco de Manoel Lourenço44. Seguindo essa lógica, 

espacializamos os dados, partindo do trecho que seria o beco e continuando dobrando à direita, pela 

rua “detrás da Cadeia”. Seguindo esse trajeto, consideramos que todos os imóveis estivessem 

implantados apenas do lado direito45, fazendo frente para os fundos da Casa de Câmara e Cadeia. O 

trajeto do fiscal seguiu subindo a atual Avenida Hermógenes Coelho, ou seja, seguindo rumo ao sul. 

Analisando o Mapa de Vila Boa de 1782 (Mapa 15), encontramos apenas um imóvel de esquina no 

trecho em questão, localizado justamente no lado direito. Em 1782, a via foi identificada com o nome 

de Rua Nova Luziana. Esse mesmo imóvel foi representado no Prospecto de 1803 (Imagem 48), isolado 

no espaço. Seguindo a rua, identificamos outras duas pequenas edificações, uma de cada lado da via. 

A mesma rua no mapa elaborado pela Missão Crulls em 1892, já apresentava outra configuração, com 

taxa de ocupação próxima a 100%, dos dois lados da via.  

 

                                                 
44 À primeira vista consideramos o número de imóveis implantados em apenas um lado da via como sendo muito 
elevado. Entretanto, ao analisar in loco os remanescentes daquela época, verificamos que é perfeitamente 
possível. Os terrenos eram muito estreitos, o que comportaria casas de meia morada, com apenas um lanço 
equivalente à porta-janela, implantados parede-meia. Mesmo tendo a testada estreita, os terrenos eram 
compridos, uma vez que não eram ocupados por imóveis na rua paralela – que também era ocupada em apenas 
um lado da via, a Rio da Prata.  
45 O fiscal da Décima Urbana de 1818 não fez distinção de que lado estariam os imóveis na via – lado direito ou 
lado esquerdo. 
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Imagem 49: Prospecto de Villa Boa tomada da parte do Esnoroeste para Les Sueste no anno de 1751 

Atentar para a localização da igreja primitiva de Nossa Senhora da Boa Morte próxima à Casa de Câmara e 
Cadeia, em sua versão térrea. Ao fundo, a Serra Dourada. 

Fonte: Casa da Ínsua – Portugal 

O Becco de Joze Duarte foi o último a ser mapeado, dada a dificuldade em identificar onde estariam os 

22 imóveis do logradouro tendo por base o Mapa de Vila Boa de 1782, o Prespecto de 1803 e o Mapa 

da Missão Cruls de 1892. Analisando a espacialização das casas já mapeadas, verificamos que a via que 

saia do Largo da Matriz e cruzava a Rua do Jogo da Bolla ainda não havia sido cadastrada. Trata-se da 

atual Rua Maximiano Mendes, trecho inicial da Rua Americano do Brasil. Antes de mudar de nome, a 

via apresentava-se mais estreita, lembrando a configuração de um beco na concepção de Bluteau. Ao 

simularmos a espacialização, verificamos que não era possível a existência de tantos imóveis apenas 

naquele trecho. Lançando mão do artifício usado pelo fiscal anteriormente, iniciando o cadastro dos 

bens em um sentido e virando a esquina para continuar o arrolamento, simulamos o trajeto de forma 

sinuosa, com uma quebra à direita, tendo como referência quem saía do Largo da Matriz. Assim sendo, 

o fiscal teria cadastrado as quadras da Rua Maximiano Mendes e seguido à direita na Rua Professor 

Ferreira, finalizando no Largo de São Francisco de Paula. Mapeando dessa forma, verificamos a 

viabilidade da existência de todos os imóveis nesse trecho e a conveniência da casa nº 716, de 

propriedade da Irmandade de São Francisco de Paula, estar junto às outras pertencentes à mesma 

irmandade e próxima à igreja que leva o mesmo nome.  
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Para espacializar os dados referentes à Décima Urbana de 1818, nos valemos de uma base cartográfica 

atual disponibilizada em meio digital46 pela Superintendência Estadual do IPHAN em Goiás, 

posteriormente trabalhada em plataforma georreferenciada47. Após intensa pesquisa em fontes 

diversas, revisão bibliográfica, análise iconográfica, visita de campo e conversa com pessoas da cidade, 

chegamos ao quadro abaixo referente à identificação das vias. Assim como Paulo Bertran (1997) deixou 

transparecer um ar de dúvida em a relação aos nomes das ruas antigas com os atuais, também 

sinalizamos que se trata de uma hipótese. Dessa forma, apresentamos que a espacialização dos dados 

da Décima Urbana de 1818 no mapa atual baseado nesse cruzamento de dados representa apenas 

uma possibilidade de ocupação daquela época, passível de correções futuras48.  

 

                                                 
46 Arquivo .dwg, típica do AutoCad. 
47 Utilizando o Quantum Gis, software livre. Reforçamos aqui o agradecimento aos técnicos do CESAD (Centro de 
Coleta, Sistematização, Armazenamento e Fornecimento de Dados) – FAU USP pelo auxílio e no aprendizado do 
SIG. 
48 Verificamos no mapa que o contorno de alguns terrenos foi representado em linha tracejada para sinalizar e 
reforçar a sua localização hipotética. 

 

Mapa 16: Identificação dos Logradouros 
(mapa hipotético elaborado pela autora com base no Lançamento da Décima e Receita de Vila Boa 

Fonte: MUBAN - Caixa 23, Pasta 1.1.4) 

Largo do Chafariz 

Rua do 
Rozario 
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Tabela 22. Identificação dos logradouros de Vila Boa – Goiás 
Fontes diversas  

Nome identificado na 
Décima Urbana de 1818 

Nome identificado na 
Planta de Vila Boa de 
1782 

Nomes Posteriores 
à Décima 

Nome Atual 

Rozario 
Rua do Rozario  
(21 casas) 

Rua dos Mercadores Rua do Rosário Rua Dom Cândido  

Largo do Rozario  
(12 casas) 

Praça do Rozario 
Praça Desembargador Alves 
de Castro 

Largo do Rosário 

Rua da Cambauba  
(43 casas) 

Rua da Cambauba Rua Anhanguera Rua Bartolomeu Bueno 

Rua de tras do Rozario (27 
casas) Rua de tras do Rozario 

Rua do Forum,  
Rua Monsenhor Azevedo 

Rua Coronel Luiz Guedes de 
Amorim 

Rua do Ouvidor  
(35 casas) 

Rua Nova Rua Nova da Relação 
Rua Senador Eugênio 
Jardim 

Rua da Abadia  
(53 casas) 

Rua Nova Rua Nova dos Barros Rua da Abadia 

Campo da Forca  
(22 casas) 

Rua Nova Rua Nova dos Barros Rua 3 de Maio 

Rua do Carmo  
(31 casas) Rua Nova do Theatro Rua Nova do Sertão Rua do Carmo 

Rua de Roza Gomes  
(28 casas) 

Rua Nova do Theatro Rua Nova do Carmo Rua Hugo Ramos 

Rua do Azougue  
(4 casas) 

Rua do Padre Salvador - Rua José Joaquim Vieira 

Rua de tras do Azougue (3 
casas) 

Beco do Theatro Travessa do Carmo Travessa do Carmo 

Santana 
Rua Direita  
(26 casas) 

Rua Direyta do Palacio Rua Direita do Negocio Rua Moretti Foggia 

Becco da Lappa  
(7 casas) 

Beco do Manoel Pires Neto - [o beco foi fechado] 

Rua das Flores  
(33 casas) 

Travessa de Joaquim 
Rodrigues 

Rua Marechal Deodoro,  
Rua 13 de maio 

Rua Coronel Joaquim 
Cunha Bastos 

Caes da Lappa  
(3 casas) 

Caiz novo do Rio Vermelho 
Rua do Cais, 
Rua Sebastião Fleury 
Curado 

Avenida Dom Prudêncio 

Largo de São Francisco de 
Paula (13 casas) 

Praça de São Francisco de 
Paula 

Praça Desembargador 
Bonifácio 

Praça do Mercado 

Rua das Almas e Marinho 
(16 casas) 

Rua do Marinho -  Rua Couto Magalhães 

Becco do Mingû  
(7 casas) Beco do Sargento Mor Beco do Mingu Beco do Mingu 

Largo da Matriz  
(10 casas) 
 
[vazio]  
(12 casas) 

Praça do Palacio 
Praça Principal (denominação 
assinalada como legenda do 
modelo de fachada a ser 
adotada nas novas casas a 
serem construídas) 

Praça do Coreto, Praça 
Castelo Branco, Praça 
Pinheiro Machado, Praça da 
Liberdade, 
Praça Doutor Tasso de 
Camargo, Terreiro do Paço 

Praça do Coreto 

Rua de Manoel Gomes (12 
casas) 

- Rua Professor Jubé Avenida Deusdeth Ferreira 

Rua de Francisco 
Fernandes (12 casas) Beco das Médicas Rua detrás da Boa Morte Avenida Deusdeth Ferreira 

Rua atrás do Quartel  
(11 casas) 

Rua do Médico Rua do Horto Rua Félix de Bulhões 

Rua do Horto  
(7 casas) 

Rua do Médico Rua do Horto Rua Félix de Bulhões 

Becco de Joze de Mello (24 
casas) 

Travessa Capitão Antonio 
de Souza Pereira Rua das Caroças Rua Doutor Neto  
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Rua da Fundição  
(12 casas) 

Rua da Fundição Rua João Pessoa Rua Luís do Couto 

Largo do Chafariz 
(40 casas) 

Praça do Paceyo Publico 
Praça Monsenhor 
Confúncio,  
Praça 24 de outubro 

Praça Brasil Ramos Caiado 

Becco de Manoel Lourenço 
(39 casas) 

Rua Nova Luziana 
Travessa do Museu – 
seguindo pela Rua Nova 

Travessa do Museu – 
seguindo pela Avenida 
Hemogenes Coelho 

Rio da Prata  
(11 casas) 

Rua Rio da Prata Rua das Violas Rua Senador Caiado 

Rua atraz da Matriz  
(2 casas) 

Praça de atras da Matriz - Rua 26 de Julho 

Rua do Jogo de Bolla  
(72 casas) 

Rua do Jogo da Bola – 
seguindo pela Rua do Padre 
Salvador e Rua Ultima 

Rua D’água –  
seguindo pelo Retintem 
 
Rua D´água – seguindo pela 
Rua da Estrada 

Rua Professor Ferreira – 
seguindo pela Rua 
Americano do Brasil até a 
Rua 15 de Novembro  

Rua da Pedra  
(26 casas) Rua do Curtume Rua da Pedra Rua Joaquim Rodrigues 

Rua do Jogo de Bolla  
(31 casas) 

Rua do Jogo da Bola Rua D’água Travessa do Seminário 

Becco de Joze Duarte  
(22 casas) 

Travessa Bela –  
seguindo pela Rua Jogo da 
Bola 

Rua Doutor Corumbá/Rua 
do Liceu/Rua do Ouro – 
seguindo pela Rua Jogo da 
Bola 

Rua Maximiano Mendes –  
seguindo ela Rua Professor 
Ferreira 

O trajeto percorrido pelo fiscal é um capítulo à parte. Na repartição do Rozario, o caminho é mais 

lógico, assim como as informações disponibilizadas pela Décima Urbana de 1818 são mais claras e 

completas. O mesmo não acontece do lado de Santana, onde o fiscal responsável por aquela área era 

um tanto confuso, o que fica exteriorizado nos dados disponibilizados assim como no trajeto de 

mapeamento dos imóveis. Deparamo-nos com a mesma dificuldade encontrada ao mapear as casas 

de Pilar e Meia Ponte: foram empregados como padrão de identificação dos imóveis o lado direito e o 

lado esquerdo, entretanto sem sinalizar um ponto de referência para considerar qual seria a orientação 

certa para levar em conta a indicação do lado. Tomamos como base inicial a quantidade de imóveis 

sinalizada em cada um dos lados, em comparação com a Planta de Vila Boa de 1782, a perspectiva de 

1803 e o mapa elaborado pela Missão Cruls em 1892. Essa metodologia nos direcionou num primeiro 

momento, mas em alguns casos parecia não ser possível a presença de tantas casas em determinadas 

vias, sobretudo na repartição de Santana.  

Conhecer bem a cidade é fundamental para essa etapa do trabalho. Ao seguir o suposto caminho do 

fiscal, a tarefa de espacializar os dados da Décima Urbana se torna mais viável. Partimos da Ponte da 

Lapa, subindo a Rua do Rozario, seguindo em direção ao Largo do Rozario. Do Largo do Rozario, o 

trajeto segue em direção à saída nordeste pela Rua da Cambauba. Analisando a Planta de Villa Boa de 

Goiás de aproximadamente 1772 (Mapa 14), identificamos que a continuação da Rua da Cambauba 

dava para a estrada que seguia para Minas Gerais – ou seja, rota que chegavam as tropas carregadas 

de mercadorias de Meia Ponte.  
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Voltando à rota do fiscal da Décima Urbana de 1818, partimos novamente do Largo do Rozario mas 

dessa vez rumo ao norte, transitando pela Rua atras do Rosario, que na realidade fica na lateral da 

igreja. Tendo como ponto de referência novamente o largo, dessa vez tomamos o sentido oeste, 

transitando pelas ruas do Ouvidor, da Abadia e Campo da Forca49, atravessando o caminho que dava 

para a Igreja de Santa Bárbara. O novo trajeto do fiscal partiu da Ponte do Carmo, subindo a rua de 

mesmo nome, seguindo adiante até a sua continuação após atravessar a Rua da Abadia, que passou a 

ser conhecida como Rua de Roza Gomes.  

O último trecho seguia pela Rua do Azougue em direção ao Rio Vermelho, onde foram mapeados os 

imóveis do lado direito; chegando às margens do rio, o fiscal fez meia volta, sinalizando a existência do 

açougue. Por último, o trajeto pegou a via à direita, conhecida como Rua de tras do Azougue. A 

identificação do açougue na planta do século XVIII, assim como em outros registros iconográficos, nos 

guiou na espacialização dos dados da Décima Urbana, assim como no sentido do percurso do fiscal. 

Atravessando o Rio Vermelho, nos deparamos com uma lógica diversa da adotada na repartição do 

Rozario. O fiscal responsável por Santana iniciou o trajeto subindo a Rua Direita, partindo da Ponte da 

Lapa. Ao fim da via, deu meia volta e mapeou o que seria o lado esquerdo. Em seguida, cadastrou os 

imóveis do Becco da Lappa – nesse ponto tivemos certa dificuldade em identificar o que seria o ponto 

de referência a seguir, uma vez que o beco não existe mais50. Basicamente, tivemos como referência 

                                                 
49 A única representação que encontramos da forca foi na Planta de Vila Boa c. 1772 (Mapa 14).  
50 O terreno do Teatro São Joaquim incorporou o beco. 

 

Imagem 50. Leito do Rio Vermelho com destaque para o açougue à esquerda,  
Ponte do Carmo ao centro e frontão da fachada da Igreja de São Francisco de Paula à direita  

em ilustração de Burchell de 1828 
Fonte: FERREZ, 1981 
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um desenho de Burchell de 1828 (Imagem 51), que retrata o Rio Vermelho seguindo o sentido das suas 

águas e sinalizou o córrego Manoel Gomes, atravessado por uma pinguela. Uma casa localizada em 

frente à Igreja de Nossa Senhora da Lapa se destacava e atribuímos a propriedade ao Reverendo Lucas 

Freire de Andrade, por ser o imóvel melhor orçado da via (36$000 réis). Seguindo adiante nos 

deparamos com a Rua das Flores, de onde o fiscal mapeou um lado, deu a volta e finalizou o cadastro 

da rua voltando para junto da Igreja de Nossa Senhora da Lapa. Da igreja, seguiu pelo Caes da Lappa, 

onde foram identificados apenas três imóveis. 

 Seguindo o cais, tendo o Rio Vermelho como testemunha, o fiscal adentrou no Largo de São Francisco 

de Paula, mapeando os imóveis em um giro de 180 graus. Voltando a ter o rio como referência, ou 

melhor, a Ponte do Carmo, o mapeamento seguiu subindo a Rua de Almas e Marinho. Seguindo a 

mesma lógica, mapeou também o Becco do Mingû que corria paralelo à Rua de Almas e Marinho e 

desembocava no Largo da Matriz. A referência do fiscal foi mesmo de quem saía do Becco do Mingû, 

ao mapear três casas do lado direito e sete do lado esquerdo. O próximo logradouro mapeado não foi 

identificado com um nome na Décima Urbana de 1818, mas sem sombra de dúvida seria a continuação 

 
Imagem 51. Leito do Rio Vermelho no sentido das águas, com destaque para a  

pinguela do Córrego Manoel Gomes à esquerda e a torre da Igreja de Nossa Senhora da Lapa,  
próxima à Ponte da Lapa, em ilustração de Burchell de 1828 

Fonte: FERREZ, 1981 
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do Largo da Matriz, referente às casas situadas em frente à igreja, partindo do edifício da Real Fazenda 

rumo à Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte. 

 
Mapa 17: Fluxo da Décima Urbana de Vila Boa 

(mapa hipotético elaborado pela autora com base no Lançamento da Décima e Receita de Vila Boa 
Fonte: MUBAN - Caixa 23, Pasta 1.1.4) 
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O fiscal retornou então às margens do Córrego Manoel Gomes e mapeou as casas da rua que levavam 

o nome do córrego. Seguindo adiante, o fiscal seguiu pela Rua de Manoel Fernandes, que nada mais 

era que o trecho afunilado da rua anterior que desembocava na Rua atras do Quartel, cuja frente 

estava voltada para o Largo do Chafariz. O caminho até então seguia uma certa lógica. Como a via era 

muito longa, ela recebeu dois nomes: Rua atrás do Quartel, no trecho que ficava imediatamente 

vizinho a esse equipamento e Rua do Horto no trecho mais elevado. Para finalizar o cadastro dessa via, 

o fiscal partiu de sua cota mais alta e desceu a rua, considerando que só existiam imóveis do lado 

direito, uma vez que o lado esquerdo era composto pelos quintais das casas do Largo do Chafariz. 

Tudo ia bem no trajeto, até nos depararmos com o Becco de Joze de Mello, onde foram cadastradas 

24 casas, sem a identificação de que lado estariam (direito ou esquerdo). Partindo do caminho do fiscal 

e de todas as conjunturas já explicadas anteriormente, entendemos que o fiscal considerou como beco 

não só o trecho de via transversal à Rua do Horto e ao Largo do Chafariz, como também o outro trecho 

da via que seguia para além do largo. Seria impossível vislumbrar a existência de 24 imóveis apenas no 

primeiro trecho, por menores que fossem.  

Iniciando um novo trajeto, o fiscal partiu do Largo da Matriz em direção ao Largo do Chafariz pela Rua 

da Fundição. Seguindo adiante, mapeou todo o Largo do Matriz, inclusive a área do Alto do Chafariz. 

Daí, nos deparamos com um novo desafio referente ao trajeto quanto à identificação dos imóveis do 

Becco de Manoel Lourenço. Mais uma vez, seria impossível visualizar 39 imóveis num simples beco. 

Como o fiscal já tinha lançado mão do artifício de considerar ruas não necessariamente contíguas (caso 

do Becco de Joze Mello ao entrar no trecho atualmente conhecido como Rua Doutor Neto) como sendo 

a mesma via, nos restou acreditar nessa lógica e considerar como Becco de Manoel Lourenço o trecho 

defronte à fachada posterior da Casa de Câmara e Cadeia, assim como a subida da atual Avenida 

Hemogenes Coelho, rumo ao sul. O trajeto em questão passou a fazer mais sentido e confirmar nossas 

hipóteses quando identificamos a outra via cadastrada, paralela ao segundo trecho do Becco de 

Manoel Lourenço. Para mapear o logradouro Rio da Prata, o fiscal desceu a rua, seguindo em direção 

à Casa de Câmara e Cadeia. Foram identificados apenas casas de um lado da via, uma vez que o outro 

lado era composto por quintais dos imóveis do Becco de Manoel Lourenço. 

Voltando aos logradouros próximos à Igreja Matriz, o fiscal cadastrou duas casas na Rua atraz da 

Matriz, saindo dos fundos da igreja em direção ao entroncamento da Rua do Jogo de Bolla com becos 

transversais compostos pelos fundos das casas. Nesse ponto surgiu uma nova confusão: a Rua do Jogo 

de Bolla foi mapeada duas vezes e com um número muito elevado de imóveis (72 casas no primeiro 

registro e 16 no segundo, sem fazer menção ao lado da implantação das casas – lado direito e lado 

esquerdo). A realidade é que a via, obedecendo à lógica da morfologia urbana, era composta por dois 
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trechos: do Largo de São Francisco de Paula até a confluência com a Rua atrás da Matriz e seguia por 

um trecho mais estreito até o Becco de Joze de Mello. Ainda assim não seria possível a existência de 

88 casas nesse logradouro. Para compreender a questão, nos debruçamos nas Décimas Urbanas de 

anos anteriores e posteriores, analisando o número de imóveis cadastrados nas vias próximas em anos 

diferentes. Verificamos que nos casos analisados os imóveis das ruas do Jogo da Bolla e da Pedra foram 

cadastrados de maneira distinta, conforme ilustramos no quadro abaixo. 

Tabela 23. Quadro comparativo das Décimas Urbanas de 1810 – 1818 – 1822 
(LD – lado direito; LE – lado esquerdo) 
Fonte: MUBAN – Caixas 22 e 23, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 

1810  1818  1822 
Rua do Jogo de Bola 

(LD . 7 | LE . 16) Rua do Jogo da Bolla 
(72) 

Rua do Jogo da Bola 
(71) Rua do Retimtem 

(LD . 49) 
Rua de Pedra 

(LD . 42) 
Rua da Pedra 

(31) Rua da Pedra 
(47) Rua da Praça da Lage 

(5) 
Rua do Jogo da Bolla 

(16) 

 
Diante desse quadro, composto por dados das Décimas Urbanas de 1810, 1818 e 1822, verificamos 

que os 72 imóveis cadastrados na primeira etapa da Rua do Jogo da Bolla correspondiam à soma das 

casas identificadas em 1810 como sendo da Rua do Jogo de Bola (7+16=23) e da Rua do Retimtem (49) 

– não cadastrada em 1818. Na Perspectiva de Villa Boa de Goyas de 1803 foi sinalizado com o número 

13 o que seria o “Retentêm”51, localizado em uma das extremidades do núcleo urbano. Cruzando 

novamente as informações da Perspectiva de 1803 (Imagem 48) e o Mapa de 1782 (Mapa 15), 

identificamos que a região assinalada correspondia à atual Rua Americano do Brasil, que já possuía um 

significativo número de casas no mapa de 1782. Diante dessas evidências, o fiscal teria saído da Rua 

atrás da Matriz, quebrado à direita, percorrido uma quadra e virado à esquerda, mapeando assim 

apenas um trecho da atual Rua Professor Ferreira e continuado com a Rua Americano do Brasil. Ao 

lançarmos os dados no mapa, verificamos que esse realmente teria sido o trajeto feito pelo fiscal. 

Como na Décima Urbana de 1818 o fiscal52 não assinalou o lado que estariam os imóveis, nos 

embasamos nos dados de 1810 para espacializar as casas.  

Sanada essa primeira questão relativa à Rua do Jogo de Bolla, seguimos com o trajeto na Rua da Pedra, 

onde o fiscal também não sinalizou de qual lado estariam os imóveis. Consideramos o lado direito para 

quem sobe no sentido do Becco de Manoel Lourenço, ponderando que o outro lado da via estaria 

                                                 
51 O nome aparece com grafias diferentes, mas corresponde ao mesmo lugar. De acordo com a legenda, o 
Retentêm corresponderia ao “fim de tôda a Villa”. 
52 Dos 72 imóveis cadastrados nessa via, em 19 casos não foram identificados sequer o proprietário. O fiscal 
omitiu quase todas as informações desses bens, cadastrando somente os endereços dos imóveis.  
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ocupado com os quintais da Rua do Jogo de Bolla. Novamente, a Rua do Jogo de Bolla fora sinalizada 

pelo fiscal, o que acreditamos ser o trecho referente à atual Travessa do Seminário, partindo do Becco 

de Manoel Lourenço e descendo a rua para uma cota mais baixa, dando no entroncamento de vias 

tratado anteriormente.  

O último desafio referente à rota do fiscal finaliza com a derradeira via cadastrada: o Becco de Joze 

Duarte. Como toda a vila já havia sido percorrida e mapeada, lançando mão do material iconográfico 

disponível, identificamos qual seria o logradouro ainda não mapeado e que já estava ocupado e 

urbanizado no final do Setecentos. Na realidade, identificamos duas ruas vizinhas: a atual Rua 

Maximiano Mendes e o trecho da Rua Professor Ferreira que ainda não havia sido percorrido. Tendo 

em mente que o fiscal já tinha lançado mão do recurso de identificar com o mesmo nome diferentes 

ruas, entendemos que o trajeto final seria esse, percorrendo uma quadra partindo das proximidades 

do Largo da Matriz, quebrando para a direita e seguindo na parte não cadastrada da Rua Professor 

Ferreira, finalizando no Largo da Igreja de São Francisco de Paula. 

Concluindo, o percurso do fiscal responsável pelo caderno da repartição do Rozario seguiu uma lógica 

muito fácil de acompanhar, tendo as pontes do Rio das Almas (Ponte da Lapa e do Carmo) e sobretudo 

o Largo do Rozario como referência. Por outro lado, o fiscal encarregado pelo lado de Santana, além 

de omitir vários dados importantes referentes aos imóveis cadastrados, adotou outra forma de pensar 

o trajeto, atribuindo um único nome a vias diferentes, e tomando os mais diversos pontos de 

referências para seguir o seu caminho, dificultando por vezes a identificação do que seria “lado direito” 

e “lado esquerdo”. 

Reconstrução do espaço urbano na transição de Vila Boa para cidade de Goiás (1818) 

Ao espacializar os dados da Décima Urbana cotejando com a documentação cartográfica e 

iconográfica, um dos aspectos que nos chamou a atenção foi a existência de 10 chácaras53 localizadas 

nos arrabaldes a leste, norte e oeste da vila, identificadas na Planta de Vila Boa de 1782 (Mapa 15). 

Todavia, ao analisarmos a Décima Urbana de 1818 não identificamos nenhum imóvel classificado como 

chácara. 

Ainda hoje, as chácaras são elementos muito importantes na paisagem da cidade, tendo sido 

responsáveis pelo crescimento do núcleo a sul e a oeste do Rio Vermelho, não afetando na 

configuração do conjunto urbanístico histórico. Onde estariam então, já que não foram abordadas? 

                                                 
53 Chácara de José Moreira, Chácara do Ajudante de Ordens José Pinto da Silva, Chácara do Joaquim Apolinário, 
Chácara das Cordeiras, Chácara pequena do Cirurgião-Mor, Chácara grande do Cirurgião-Mor Lourenço Antônio 
da Neiva, Chácara do Moinho, Chácara de João Lourenço Gomes, Chácara da Antônia e Chácara de Antônio José 
Artiaga. 
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Mesmo que as chácaras estivessem localizadas nas bordas do perímetro urbano, as Décimas Urbanas 

as considerariam como imóveis urbanos54. Nireu Cavalcanti (2004, p. 271) encontrou 115 chácaras no 

Rio de Janeiro na Décima Urbana de 1808, e descreveu a forma como esses imóveis eram vistos 

naquela época:  

As chácaras em geral eram utilizadas por seus proprietários como segunda moradia, 
uma forma de demonstrar sua inclusão nas classes superiores. Se o nascimento não 
lhe assegurava o acesso, o dinheiro permitia que construíssem o modus vivendi da 
fidalguia ou da nobreza. Assim, possuíam sobrados apalaciados na cidade e casas 
nobres no campo. Deslocavam-se de uma moradia a outra em seus veículos 
adornados, conduzidos por criados decentemente vestidos, como era próprio a 
quem podia levar vida de nobreza. 

Beatriz Bueno (2016, p. 56) apresenta a mesma situação no caso e São Paulo entre 1809 e 181055, em 

que as pessoas mais ricas da cidade possuíam casas de chácara e moradias no centro, que funcionavam 

como primeira morada. 

No caso de Vila Boa, ao verificarmos o nome dos proprietários das chácaras de 1782, encontramos 

dois personagens que coincidem com os da Décima Urbana de 1818. Não só os nomes como também 

a localização dos imóveis. Ao que parece, algumas chácaras realmente foram listadas na Décima 

Urbana de 1818, mas não classificadas como tal – o que dificulta a sua localização. Uma das 

propriedades encontradas foi a de Antônio José Artiaga, provavelmente o pai de seu filho homônimo, 

elencado na Décima. Na Planta de 1782, a chácara foi identificada com o nº 47 e estaria localizada 

onde hoje se encontra o Mercado Municipal de Goiás, na margem sul do Rio Vermelho. De acordo com 

a Décima de Vila Boa de 1818, a casa nº 342 situada no Largo São Francisco de Paula correspondia ao 

imóvel de Antonio Joze Artiaga, configurando o acesso do que seria a chácara pelo largo da igreja. 

Conforme consta na Décima Urbana, o imóvel era habitado pelo proprietário e o seu rendimento anual 

era de 43$200 réis.  

Antonio Joze Artiaga era vizinho do seu cunhado, o Capitão Joze Joaquim Pulquerio, casado com sua 

irmã Maria Angélica de Artiaga. O imóvel de Pulquerio, um dos mais valorizados de Vila Boa (cujo 

rendimento anual era de 47$600 réis) provavelmente foi fruto da doação que Antonio Joze Artiaga e 

seu irmão o Alferes Felizardo Jozé de Artiaga fizeram a Maria Angélica de Artiaga em 1812, descrito 

como “parte de huma morada de cazas de sobrado” de herança de seu pai, situado no “Largo da Capela 

                                                 
54 Conferir o Decreto nº 152 de 16 de abril de 1852. 
55 Bueno (2016, p. 59) embasou seus estudos na Décima Urbana de São Paulo de 1809 e na Planta da cidade de 
São Paulo de 1810. 
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de São Francisco de Paulla”.56 Pelo visto, a grande casa da chácara de Antônio José Artiaga pai foi 

repartida em partes menores entre seus filhos. 

A outra chácara cujo nome do proprietário se mantem o mesmo de 1782 a 1818 é a propriedade 

classificada com o nº 43 na Planta de Villa Boa e diz respeito ao imóvel do cirurgião-mor Lourenço 

Antonio da Neiva, já falecido em 1818. Não podemos afirmar que se trata da mesma casa da Rua da 

Cambauba, cadastrada na Décima Urbana de 1818 com o nº 75, uma vez que o cirurgião-mor tinha 

predileção por imóveis localizados naquela região da vila57 e a Décima Urbana não acusa se a rua seguia 

com a mesma denominação na outra margem do Rio Vermelho. A casa nº 75, identificada na Décima 

Urbana de 1818, foi cadastrada com um valor imobiliário aquém58 se considerarmos que a propriedade 

produziu 50 barris de vinho em 178259, conforme consta na Planta de Vila Boa. A hipótese de que o 

imóvel nº 75 da Rua Cambauba de 1818 não seria o sobrado da chácara é reforçada quando Cunha 

Mattos (1979, p. 96) aponta a localização do imóvel como sendo “fora da cidade um tiro de 

espingarda”, ou seja, não estaria no perímetro urbano de Vila Boa. Sobre o sobrado, Cunha Mattos o 

descreveu como sendo “mui vasta, elegante”, com destaque para o seu rico oratório. 

Por outro lado, ao analisar os dados do mesmo imóvel disponibilizados na Décima Urbana de 1810, 

verificamos que o cirurgião mor ainda estava vivo e que o rendimento anual da casa nº 75 da Rua 

Cambauba alcançava a cifra de 86$400 réis. Será que o bem teria se desvalorizado por não estar sendo 

mantido de forma apropriada pelos herdeiros? De acordo com a Décima Urbana de 1818, o imóvel era 

o único bem remanescente do finado cirurgião mor que, em 1810, era proprietário de outros imóveis 

como o sobrado nº 23 no Largo do Rozario.  

A respeito dos outros imóveis do cirurgião mor nessa região próximo ao Rio Vermelho, de acordo com 

a Escriptura de Compra e Venda que entre sy fazem Maria Francisca de Lima Viuva de Manoel Luiz dos 

Sanctos, ao Cirurgião Mór Lourenço Antonio da Neiva60, Lourenço Antonio comprou, em 1802, por 135 

oitavas de ouro, “huma morada de cazas chamada a Estalagem”, vizinha ao “Caminho da Carioca” e 

                                                 
56 Escriptura de Doação q fazem o Alferes Felizardo Joze de Artiaga e seu Irmão Antonio Joze de Artiaga a sua 
Irmam D. Maria Angelica de Artiaga das partes que elles tem nas Cazas de sobrado citas nesta Villa que lhe tocara 
por herança de seo pay Antonio Joze (...). Fonte: MUBAN - ”Livro Notarial nº 53 da Ouvidoria Geral – Corregedor 
Joaquim Ignacio Silveira da Mota – 1811-1812” (folhas 53V, 54 e 54V). 
57 Conforme verificamos nos registros dos Livros Notariais do Cartório do I Ofício de Registro Geral de Imóveis e 
Tabelionato de Vila Boa-Goiás. A documentação cartorial está arquivada no MUBAN e parcialmente disponível 
no link <https://goo.gl/3XXtGU>. Acesso em 27.abr.2017. 
58 De acordo com a Décima Urbana de 1818, o imóvel de propriedade dos herdeiros do Cirurgião Mor Lourenço 
Antonio da Neiva tinha o rendimento anual de 28$800 réis, considerado mediano em relação aos outros imóveis. 
Para se ter uma ideia, o rendimento anual do imóvel mais valorizado de Vila Boa em 1818 era de 86$400 réis.  
59 Conferir o nº 43 da legenda da Planta de Villa Boa levantada no ano de 1782.  
60 Fonte: MUBAN - Livro de Notas nº 6A. “N.I. – Doutor Mourão – 1800-1804” (folhas 86, 86V, 87 e 87 V). 
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próximo à fonte de mesmo nome61. De acordo com a descrição, o imóvel com quintal foi vendido com 

seus móveis (mesa, bancos e arca para armazenar mantimentos). Nove anos depois a “estalage” foi 

doada pelo cirurgião mor para o Patrimônio da Capela da Senhora das Barracas62. 

Em 1807, o cirurgião adquiriu outro imóvel naquele caminho que dava na Fonte da Carioca. As “duas 

moradas de cazas a outra banda do Rio Vermelho” foram vendidas ao cirurgião mor pelo “Sindico da 

Terra Sancta e Antonio de Araujo Lara com asistencia do Exmoler da Terra Sancta e [beneplacito?] Frei 

Francisco de Nossa Senhora do Carmo” 63 “em dois pagamentos iguais” pelo preço de 300 oitavas de 

ouro. Ao que tudo indica, a “moradas de cazas” correspondem ao imóvel “P” identificado na Planta de 

Villa Boa de 1782 como sendo o “Ospicio de Jeruzalem”. Diante desse dado, verificamos que o Hospício 

dos Esmoleres da Terra Santa em Vila Boa não foi citado na Décima Urbana de 1818 por ter sido 

vendido em 1807 e desde então não desempenhar mais sua antiga função de alojamento dos religiosos 

em trânsito. E mesmo se continuasse nas mãos dos clérigos, fica a dúvida se estaria cadastrado na 

Décima Urbana, uma vez que os limites entre a zona urbana e rural não ficam muito claros e suscitam 

dúvidas quanto às suas fronteiras. A estrada onde estavam situados a chácara, o Hospício dos 

Esmoleres e a Estalagem seguia para o arraial do Ouro Fino e ganhava o mundo articulando Meia Ponte 

às outras capitanias (Pernambuco – Bahia, São Paulo e Minas Gerais – Rio de Janeiro). De acordo com 

a legenda da Prespectiva de Villa Boa de Goyas (Imagem 48), essa era a “Estrada principal da Villa”. 

 
Imagem 52: Detalhe da Prespectiva de Villa Boa de Goyas de 1803  

destacando a Estalagem (nº 12), o provável Hospicio de Jerusalém e a  
sede da chácara do Cirurgião mor Lourenço Antonio da Neiva 

Fonte: Biblioteca Mario de Andrade – São Paulo 

                                                 
61 Embora o documento trate do chafariz conforme o chamamos atualmente, Fonte da Carioca, a Planta de Vila 
Boa Capital da Capitania Geral de Goyas levantada no ano de 1782 o cadastrou como “Fonte velha a Cambauba”. 
62 Fonte: MUBAN - Livro de Notas nº 53. “Ouvidoria Geral Ouvidor Geral e Corregedor Joaquim Ignacio Silveira 
da Mota – 1811-1812” (folhas 9 e 9V). 
63 Fonte: MUBAN - Livro de Notas nº 51. “Ouvidoria geral Desembargador Ouvidor Geral Joaquim Theotonio 
Segurado – 1807-1809” (folhas 18, 18V e 19). 
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Seguindo o caminho inverso, agora com a visão de quem está chegando, atravessando o Rio Vermelho 

pela Ponte da Cambauba64 e adentrando a vila pela rua de mesmo nome junto com as tropas que 

vinham carregadas de mercadorias, nos deparamos adiante com o Largo do Rozario. O largo, embora 

abrigasse uma igreja da irmandade dos pretos, era “guarnecido de várias e elegantes casas” no século 

XIX (MATTOS, 1979, p. 27). O cenário pode ter se transformado na passagem do século XVIII para o 

XIX, uma vez que a estrutura fundiária dos lotes não só do Largo do Rozario, como da própria Rua do 

Rozario, se manteve com terrenos compridos compostos por testada muito estreita se comparados 

aos demais imóveis da vila, o que reforça a ideia da ocupação inicial ter sido prioritariamente de pretos 

e escravos, devotos de Nossa Senhora do Rosário – em contraponto com o núcleo elitizado dos 

primeiros anos dos descobertos auríferos que ocupou a área do Largo da Matriz.  

A transformação dos imóveis dessa área pode ser comprovada com a casa nº 6 na Rua do Rozario, de 

propriedade do Reverendíssimo Governador (da Prelazia65) Joze Vicente e Azevedo Noronha e 

Camara66, que estava em obras. A autoridade, que também possuía os imóveis imediatamente vizinhos 

dos dois lados (casas números 5 e 7), muito provavelmente deve ter demolido uma casa menor que 

estava no terreno e optado por construir uma nova. O primeiro imóvel cadastrado na Décima Urbana 

de 1818, a casa nº 1A situada na mesma rua, revela igualmente esse momento de remodelação 

                                                 
64 De acordo com a legenda da Planta de Villa Boa, foi construída naquele mesmo ano, em 1782. Como uma boa 
obra de engenharia, a ponte foi “proporcionada ao volume de água a que tem chegado nas mesmas enxentes do 
Rio”.  
65 De acordo com Azevedo (1985, p. 123), Joze Vicente teria tomado posse da Prelazia em janeiro de 1811. 
66 Conforme abordamos anteriormente, Joze Vicente de Azevedo Noronha Camara era vizinho de seus irmãos na 
Rua do Rozario. O governador da prelazia vivia lado a lado de sua irmã Dona Maria Vicencia da Expectação (casa 
nº 8), que era vizinha de seu outro irmão (casa nº 9), o Coronel João Jozé de Azevedo Noronha e Camara (Fonte: 
MUBAN - Livro de Notas nº 55. “Juízo Geral – Juiz de Fora Lucio Soares Teixeira de Govea – 1818-1820” – folhas 
2, 2V e 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 53. Largo do Rosário no início do século XX – 
atentar para o estado de ruína em que se encontrava a Igreja Matriz, ao fundo 

Fonte: Arquivo Central do IPHAN – Rio de Janeiro  
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daquela região, por se tratar de uma casa nova67. Tanto a casa nº 1A quanto a vizinha nº 1 eram 

propriedades de Pedro Domingos Ferreira.  

Em um núcleo urbano de casas predominantemente térreas, era no Largo do Rozario onde estavam 

dois sobrados da vila68, ambos pertencentes em 1818 a dois religiosos: o Padre Mestre Jozé Antonio 

de Souza e o Reverendo Antonio Ribeiro de Abreu, residentes dos imóveis nº 23 e nº 26, 

respectivamente. Mesmo que fosse uma tipologia diferenciada, esses sobrados não figuravam entre 

os imóveis mais valorizados do núcleo, uma vez que o rendimento anual do primeiro era de 36$000 

réis e do segundo de 28$800 réis.  

Conforme identificamos na Planta de Villa Boa, a Rua do Rozario em 1782 era conhecida como “Rua 

dos Mercadores”, localizada nas proximidades do Rio Vermelho e da Igreja de Nossa Senhora da Lapa, 

templo extinto que estava na margem oposta do rio. Se levarmos em conta o nome da rua em 1782 e 

                                                 
67 Conforme tratamos anteriormente, na medida em que uma nova casa era construída na malha urbana 
preexistente, o fiscal acrescentava uma letra acompanhando o número do imóvel. Se valendo desse artifício, as 
casas já cadastradas anteriormente continuariam com a mesma numeração. 
68 Dados da Décima Urbana de 1810, uma vez que a Décima de 1818 não apresenta a tipologia dos imóveis. No 
total, a Décima Urbana de 1810 aponta apenas três sobrados: dois no Largo do Rozario e um de propriedade do 
cirurgião mor Lourenço Antonio da Neiva, na Rua da Cambauba. Outros sobrados foram identificados nos 
Documentos Cartoriais, documentação que assim como as Décimas Urbanas também se encontram arquivados 
no MUBAN.  

 
Imagem 54.  Prospecto de Villa Boa tomada da parte do Norte para o Sul no anno de 1751, tomado do Largo 

do Rosário com destaque para a Igreja de Nossa Senhora da Lapa e Igreja Matriz 
Fonte: Casa da Ínsua – Portugal 
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de uma das irmandades de devoção da Igreja da Lapa (Irmandade dos Mercadores), conjugado ao fato 

que a estrada vinda de Meia Ponte passava por esse eixo composto pela Rua Cambauba – Largo do 

Rozario – Rua do Rozario – Ponte da Lapa – Rua Direita até chegar ao Largo da Matriz, verificamos 

uma forte tendência à atividade comercial ao longo dessa artéria, a principal da vila. Essa hipótese é 

reforçada ao verificarmos que o nome da Rua Direita em 1751 era “Rua direita do Negocio”, conforme 

inscrição de número 11 do Prospecto de Villa Boa tomada da parte do Sul para o Norte no anno de 

1751 (Imagem 55). 

Munidos dessa informação e analisando o Prospecto de 1751 (Imagem 54), tomado a partir do Largo 

do Rozario69, percebemos a incidência de muitos imóveis de vocação comercial no referido largo e na 

Rua do Rozario. Esses imóveis eram caracterizados por um casario com ritmada sequência de portas 

em detrimento de janelas, o que atesta a presença de “lojas”. Mesmo que as informações contidas nas 

Décimas Urbanas não especifiquem o uso do bem, ao analisarmos a iconografia de época associada à 

toponímia é possível vislumbrar algumas possibilidades. 

Diante dessas evidências, podemos arriscar que aqueles proprietários70 que possuíam mais de um 

imóvel localizado principalmente no Largo do Rozario e na Rua do Rozario, provavelmente os usariam 

para atividade comercial, optando por residir em outra via ou mesmo contíguo na traseira da sua loja 

– caracterizando imóveis de uso misto, sobretudo quando em sobrados ou edificações de mais de dois 

lanços. Diante desse cenário, destacamos oito proprietários que poderiam se enquadrar nesse perfil, 

por possuírem mais de um imóvel, sendo um deles localizado no Largo do Rozario ou na Rua do Rozario 

(Tabela 24). 

Verificamos nesse apanhado que aqueles que possuíam mais de um imóvel na vila, desde que um deles 

estivesse no Largo do Rozario e Rua do Rozario, eram do gênero masculino. Encontramos mulheres71 

que possuíam casas em alguma das duas vias, entretanto eram minoria e proprietárias de um único 

bem, provavelmente onde moravam, já que os imóveis não estavam alugados e a décima urbana 

estava sendo tributada.  

 
                                                 
69 Na tomada do Prospecto de 1751 tirada a partir do Largo do Rozario, identificamos o casario do referido largo 
seguido da Rua do Rozario e da Igreja de Nossa Senhora da Lapa, próxima ao Rio Vermelho; no plano subsequente 
à Igreja Matriz de Santana no Largo da Matriz e ao fundo, a primitiva Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte 
(onde foi construído o Chafariz de mesmo nome em 1778) e a Casa de Câmara e Cadeia em sua versão térrea, 
configurando o Largo do Chafariz ainda não ocupado pelas casas. 
70 Proprietários leigos, pois a Capela da Irmandade da Lapa possuía um imóvel na Rua do Rozario e em outros 
logradouros da vila.  
71 Caso de Luiza Maria da Conceição, de Dona Maria Vicencia da Expectação, de Perpetua Borges e Souza e de 
Dona Anna Clara de Jesus moradoras da Rua do Rozario e de Francisca Vieira Viana, única proprietária do gênero 
feminino de um imóvel no Largo do Rozario. 
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Tabela 24. Figuras de destaque e prováveis comerciantes do Rozario em Vila Boa no ano de 1818 
Fonte: MUBAN - Caixa 23, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 

Proprietários 

Imóveis na  
Rua do Rozario 

(nº, finalidade do imóvel 
e valor do rendimento  

anual da décima em réis) 

Imóveis no 
Largo do Rozario 

(nº, finalidade do imóvel e 
valor do rendimento  

anual da décima em réis) 

Imóveis em  
outros logradouros 

(identificação da via, nº, 
finalidade do imóvel e valor 

do rendimento  
anual da décima em réis) 

Pedro Domingos Ferreira 
1 A [uso próprio] – 7$200 

- - 
1 [uso próprio] – 28$800 

Tenente Manoel Joze  
da Rocha 

2 [uso próprio] – 21$600  
- - 

14 [uso próprio] – 21$600  

Reverendíssimo Governador 
Joze Vicente de Azevedo 
Noronha e Camara  

5 [uso próprio] – 10$800 

- 
Rua de tras do Rozario 
100 [uso próprio] – 36$000  

6 [sem uso] – isento por 
estar em obras 
7 [uso próprio] – 28$800 

Antonio Alves dos Santos  
10 [uso próprio] – 18$800 

- - 
11 [uso próprio] – 18$800 

Bento Jozé Lopes 
19 [uso próprio] – 14$400 

24 [uso próprio] – 36$000  - 
20 [uso próprio] – 14$400 

Ajudante Domingos Jozé 
Dantas de Amorim 

- 
25 [uso próprio] – 14$400 

- 27 [uso próprio] – 14$400 
28 [uso próprio] – 28$800 

(herança) Capitão Mor Jozé 
Ribeiro Costa 

- 31 [uso próprio] – 21$600  
Rua de tras do Rozario 
88 [uso próprio] – 21$000  

Coronel Francisco Pereira 
Caldas 

- 32 [uso próprio] – 72$000 

Rua do Ouvidor 
103 [uso próprio] – 10$800  

Rua Direita 
291 [aluguel] – 40$000  

 

Outra questão que salta aos olhos diz respeito à finalidade dos imóveis: desse apanhado de 17 bens 

identificados nos dois logradouros, todos estavam na posse do seu proprietário, ou seja, nenhum 

estava alugado. Ao analisarmos onde estavam os outros imóveis desses proprietários, verificamos que 

o raio de abrangência era pequeno, se limitando às ruas de tras do Rozario, do Ouvidor e Direita – e ao 

próprio Largo do Rozario e a Rua do Rozario. Outro ponto de destaque é o valor elevado do rendimento 

anual dos imóveis – o que corresponde a edificações muito valorizadas, ainda mais se levarmos em 

consideração a testada estreita dos terrenos em que as casas estavam implantadas.  

Para tentar entender a dinâmica dos usos dessas edificações, vamos tomar como exemplo o caso do 

Coronel Francisco Pereira Caldas, proprietário da casa nº 32 no Largo Rozario – um dos imóveis mais 

bem avaliados de Vila Boa cujo rendimento anual era de 72$000 réis. O coronel possuía outros imóveis, 

sendo um deles localizado na vizinha Rua Ouvidor nº 103 e outro na Rua Direita nº 291, este último 

alugado para Manoel Joze Correa Viana72. Diante desse quadro, podemos arriscar que a casa de 

                                                 
72 O coronel possuía outro imóvel nesse perímetro em 1812, identificado na Escriptura de compra e venda que 
faz o Tenente Coronel Francisco Pereira Caldas e sua mulher Dona Jozefa da Costa de huma morada de Cazas 
citas no Largo da Lapa ao Tenente Felisberto Leite Borges e sua Mulher Dona Anna Joaquina. Na ocasião, vendeu 
ao Tenente Felizberto Leite, que pagou a vista 300 oitavas de ouro pelo imóvel então situado no “Largo da Lapa”. 
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esquina (nº 32) no Largo do Rozario teria um uso misto ou comercial – e a residência do coronel ficava 

logo em frente, próximo à quebra da esquina do largo com a Rua do Ouvidor (nº 103).  

Seguindo esse raciocínio, o coronel vivia no prolongamento da rua em que morava sua filha, a Dona 

Elena Pereira Hyacintho73, casada com Raimundo Nonato Hyacintho. Raimundo Nonato era figura de 

destaque em Vila Boa, tanto que iremos tratar deste funcionário da Real Fazenda logo adiante. Assim 

como o Coronel Francisco Pereira Caldas, seu genro era proprietário de um dos imóveis mais 

valorizados de Vila Boa em 1818: o rendimento anual da casa nº 138 da Rua da Abadia era de 57$000 

réis.  

Daquele lado do rio, ainda na repartição do Rozario, encontramos outros três imóveis elencados entre 

os mais valiosos de Vila Boa, tomando como base o rendimento anual da Décima Urbana de 1818. 

Situado no eixo comercial, às margens do Rio Vermelho, o imóvel nº12 da Rua do Rozario era de 

propriedade dos herdeiros do Capitão Mor Antonio e Souza Telles e Menezes. O bem era alugado para 

o Capitão Jozé Joaquim Pulquerio, mencionado anteriormente por ser proprietário de uma casa no 

Largo de São Francisco de Paula. Seguindo o raciocínio anterior, da vocação dessa região do Rozario 

para a atividade comercial, podemos formular novas hipóteses sobre o uso das casas: o imóvel alugado 

por Pulquerio na Rua do Rozario poderia estar voltado à atividade comercial, ao passo que a casa do 

Largo de São Francisco de Paula teria uso residencial. Ou o imóvel alugado da Rua do Rozario teria uso 

misto de loja e residência, enquanto o imóvel do largo faria às vezes de casa de campo, uma vez que 

pode ter conservado as características da chácara do falecido dono, seu sogro Antonio Joze Artiaga. O 

mistério persiste, entretanto o fato do imóvel nº 12 figurar entre os mais valorizados de Vila Boa era 

real e o rendimento anual era de 57$600 réis74. 

                                                 
O Tenente Felizberto seguia como proprietário do imóvel conforme a Décima Urbana de 1818, cadastrado como 
nº 307 na Rua das Flores. Fonte: MUBAN - Livro Notarial nº 53 da Ouvidoria Geral – Corregedor Joaquim Ignacio 
Silveira da Mota do Arquivo Histórico do Museu das Bandeiras (folhas: 63V, 64).  
73 Filha legítima do Coronel Francisco Pereira Caldas e Dona Jozefa Ribeiro da Costa, seu nome de batismo era 
Elena Pereira Caldas. Faleceu em 1834, ocasião em que Hyacintho se deslocou para a Vila da Praia na Província 
do Rio de Janeiro (onde ela tinha bens herdados de seu avô, o Capitão Mor Jozé Ribeiro da Costa) para tocar a 
partilha de seu inventário. Anos depois de sua morte, seu pai reconheceu como legítimas duas filhas (Dona Maria 
Luiza Pereira Caldas e Dona Anna Pereira Caldas) que teve fora do casamento com Dona Sebastiana Bueno, da 
Província de Cuiabá. Fonte: MUBAN - Escriptura de Cessão e Transação por Compozição Amigavel que fazem o 
Cel. Francisco Pereira Caldas e sua Mulher D. Jozefa Ribeiro da Costa e seu Genro Raimundo Nonato Hyacinto, 
este por seu bastante Procurador Antonio Luis Brandão. Livro de Notas nº 67. “Juízo Municipal Luiz Bartholomeu 
Marques – 1833-1835” (folhas 89V, 90 e 90V). Escriptura de Reconhecimento, Dote Filiação e Instituição de 
herdeiros que faz o Cel. Francisco Pereira Caldas a suas filhas legitimas D. Maria Luiza Pereira Caldas e D. Anna 
Pereira Caldas, cazada com o Alferes Francisco Bueno de Azeredo como abaixo se declar. Fonte: MUBAN - Livro 
de Notas nº 69. “Juízo Municipal – Juiz Municipal Int. Jozé Antonio da Silva e Souza – 1837-1840” (folhas 73, 73V 
e 74). 
74 O imóvel em questão atualmente sedia o Museu Casa de Cora Coralina, casa onde a poetiza morou na 
juventude e nos seus últimos anos de vida. 
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Imagem 55. Prospecto de Villa Boa tomada da parte do Sul para o Norte no anno de 1751 

Fonte: Casa da Ínsua – Portugal 

Saindo do imóvel alugado por Pulquerio e atravessando a Ponte do Meyo75 nos deparamos com a 

extinta Igreja de Nossa Senhora da Lapa. O caminho bifurcava na altura da igreja: à esquerda o Becco 

da Lappa76, à direita a Rua das Flores77 e adiante, a Rua Direita, que se dirigia ao Largo da Matriz. 

Conforme observamos no Prospecto de Villa Boa tomada da parte do Sul para o Norte no anno de 1751 

(Imagem 55), a Rua Direita apresentava características semelhantes às da Rua do Rozario, com maior 

incidência de imóveis que aparentavam desempenhar atividade comercial ou uso misto. A presença 

mais constante de portas em detrimento de janelas atesta essa hipótese, ainda mais se confrontarmos 

aos imóveis ilustrados no Largo da Matriz. 

Em comparação à análise realizada com os proprietários que possuíam mais de um imóvel no Largo do 

Rozario e na Rua do Rozario, vislumbrando a possibilidade de que o uso dos imóveis nesses logradouros 

                                                 
75 Nomenclatura encontrada na Planta de Villa Boa de 1782. Na documentação cartorial era identificada como 
“Ponte da Lapa”, em referência à igreja que se encontrava às margens do Rio Vermelho. 
76 O beco foi fechado e os imóveis especializados estão delimitados no mapa com linha tracejada, pois não 
encontramos vestígios de sua ocupação original. A linha tracejada reforça o caráter hipotético. 
77 Logo na confluência da Rua das Flores e Rua Direita, encontramos um trecho da via mais alargado. Esse trecho 
foi identificado na documentação cartorial como sendo o “Largo da Lapa”, conforme abordamos anteriormente 
a respeito do imóvel do Tenente Felizberto Leite. Conferir - Escriptura de compra e venda que faz o Tenº Cel. 
Francisco Pereira Caldas e sua mulher D. Jozefa da Costa de huma morada de Cazas citas no Largo da Lapa ao 
Tenº Felisberto Leite Borges e sua Mulher D. Anna Joaquina. Fonte: MUBAN - Livro Notarial nº 53 da Ouvidoria 
Geral – Corregedor Joaquim Ignacio Silveira da Mota (folhas: 63V, 64).  
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fosse comercial, optamos por fazer o mesmo levantamento no caso da Rua Direita78. A Tabela 25 revela 

algumas semelhanças, como o predomínio de pessoas do gênero masculino com mais de um imóvel 

na Rua Direita, no entanto a presença de Maria da Lapa quebra essa hegemonia. Maria da Lapa carrega 

em sua alcunha o sentido de pertencimento àquela região da vila e, não por acaso, possuía dois imóveis 

nas redondezas: a casa nº 274 na Rua Direita e a de nº 338 no Caes da Lappa. Infelizmente não 

conseguimos levantar o ofício de Maria, tampouco seu nome de batismo, ainda assim é possível 

identificar pela toponímia que Maria tinha influência naquela região. Seu imóvel no Caes da Lappa 

estava alugado para Manoel da Costa, entretanto seu imóvel na Rua Direita e a casa nº115 na Rua do 

Ouvidor eram ocupados por ela. Maria da Lappa seria moradora do imóvel na Rua do Ouvidor e 

estabeleceria algum tipo de atividade comercial na Rua Direita? Fica a dúvida no ar.  

Tabela 25. Figuras de destaque e prováveis comerciantes da Rua Direita em Vila Boa no ano de 1818 
Fonte: MUBAN - Caixa 23, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 

Proprietários 

Imóveis na  
Rua Direita 

(nº, finalidade do imóvel e  
valor do rendimento 

anual da décima em réis) 

Imóveis em  
outros logradouros 

(identificação da via, nº, finalidade do 
imóvel e valor do rendimento  

anual da décima em réis) 

Maria da Lapa 274 [uso próprio] – 9$000  

Rua do Ouvidor  
115 [uso próprio] – 10$800 
Caes da Lappa  
338 [aluguel] – 7$200 

Januario Joze Cardozo 275 [uso próprio] – 10$800 
Becco da Lappa 
299 [uso próprio] – 5$400 

Manoel da Rocha Fogaça 276 [uso próprio] – 9$000  
Rua das Flores 
322 [aluguel] – 21$400 

Capitão Mor Salvador Pedrozo de 
Campos 282 [aluguel] – 36$000 réis 

Rua da Cambauba 
33 [aluguel] – 36$000  
Rua das Almas e Marinho 
354 [uso próprio] – 72$000  
Rua das Almas e Marinho 
355 [uso próprio] – 10$800 
Rua das Almas e Marinho 
356 [uso próprio] – 14$400 
Largo do Chafariz 
503 [aluguel] – 28$800 

Ajudante Zeferino Pereira Pedrozo 
283 [aluguel] – 14$400 Rua do Carmo 

238 [uso próprio] – 28$800 

284 [aluguel] – 7$200 
Largo da Matriz 
386 [aluguel] – 10$800 

Alvaro Joze Leal 287 [uso próprio] – 36$000  

(vazio) [Largo da Matriz] 
394 [uso próprio] – 36$000  
Rua atras do Quartel 
429 [uso próprio] – 28$800 

Coronel Francisco Pereira Caldas 291 [aluguel] – 40$000  

Largo do Rozario 
32 [uso próprio] – 72$000  
Rua do Ouvidor 
103 [uso próprio] – 10$800 

292 [uso próprio] – 18$000  - 

                                                 
78 Novamente, elencamos apenas os proprietários leigos. Assim como no caso da Rua do Rozario, a Irmandade 
de Nossa Senhora da Lapa possuía propriedades na Rua Direita, via onde se encontrava a extinta Igreja de Nossa 
Senhora da Lapa. 
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Capitão Theotonio Joze da Silveira 
Pinto 

293 [uso próprio] – 28$800 

Capitão Felippe da Rocha 294 [uso próprio] – 43$200 Becco da Lappa 
298 [aluguel] – 14$400  

Tenente Luiz Manoel da Silva Caldas 297 [uso próprio] – 43$200 

Rua de tras do Rozario 
79 [uso próprio] – 21$600  
Rua da Pedra 
666 [aluguel] – 21$600  

Outro ponto que nos chamou a atenção diz respeito à localização dos outros imóveis desses 

proprietários. Assim como na tabela acima, os outros imóveis desses proprietários estão localizados 

nas proximidades dessa artéria comercial, passando pelo Caes da Lappa, Becco da Lappa, Rua das 

Flores, Largo da Matriz, Largo do Rozario, Rua do Ouvidor, Rua de tras do Rozario e Rua atras do 

Quartel – e mesmo pela própria Rua Direita. Alguns imóveis, no entanto, estavam localizados um 

pouco mais afastados desse eixo, como as casas da Rua de Almas e Marinho, Rua do Carmo e Rua da 

Pedra. Com exceção desse último logradouro, os demais estão localizados na região central, próximos 

à espinha comercial da vila e ao Rio Vermelho. 

Algo que diferencia os donos de mais de um imóvel da Rua Direita dos proprietários dos imóveis da 

Rua do Rozario e do Largo do Rozario diz respeito ao número de imóveis alugados desses proprietários 

da Rua Direita: de um apanhado de 12 imóveis, 8 estavam sendo utilizados por seus donos e 4 estavam 

alugados79. Os proprietários desses quatro imóveis alugados merecem atenção: um deles é o 

conhecido Coronel Francisco Pereira Caldas, já citado anteriormente. Como Caldas era dono de um 

dos imóveis mais valorizados de Vila Boa, no Largo do Rozario e de outro, na Rua do Ouvidor, o aluguel 

da casa da Rua Direita apenas servia de complemento à sua renda. Outra figura que se destacava como 

proprietário da Rua Direita era o “Tabelião público do Judicial de Notas”80, o Ajudante Zeferino 

Pedrozo, cujos dois imóveis na via estavam alugados. Zeferino, morador da casa nº 238 na Rua do 

Carmo81, ainda era proprietário de outro imóvel nas proximidades da Rua Direita, o de nº 386 no Largo 

da Matriz, alugado para Antonio Joze Pinto.  

                                                 
79 Essa tendência se repete até mesmo com os imóveis da Rua Direita daqueles proprietários que possuíam uma 
única casa em Vila Boa. Do total de 26 imóveis cadastrados na rua pela Décima Urbana de 1818, 10 estavam 
alugados. 
80 Dono de uma grafia sofrível, acompanhamos os escritos de Zeferino em vários documentos cartoriais, inclusive 
no Livro de Notas nº 51 da “Ouvidoria do Desembargador Ouvidor Geral Joaquim Theotonio Segurado – 1807-
1809” – fonte: MUBAN. 
81 Analisando a Escriptura de divida e Epoteca e obrigação que fazem o Ajudante Domingos Jozé Dantas de 
Amorim a Seos fiadores o Thenente Coronel João Joze de Azevedo Noronha e Camara e o Ajudante Zeferino 
Pereira Pedrozo em bastante de um Despacho do Doutor Juiz De Fora e dos Orfãos da quantia de 394$327, 
chegamos à conclusão que sua casa na Rua do Carmo seria anteriormente propriedade do Ajudante Domingos 
Joze Dantas [de Amorim]. Nesse documento de 1811, é possível acompanhar a situação financeira em que se 
encontrava o Ajudante Joze Dantas, tendo que hipotecar seus bens de raiz em Vila Boa em favor de seus fiadores: 
dentre eles uma casa na Rua do Carmo. O Ajudante Zeferino Pereira Pedrozo era um de seus fiadores e pode ter 
se beneficiado com essa escritura. Fonte: MUBAN - Livro de Notas nº 53 “Ouvidoria Geral Ouvidor Geral e 
Corregedor Joaquim Ignacio Silveira da Mota – 1811-1812” (folhas 17V e 18). 
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Dentre os proprietários que possuíam mais de um imóvel além de sua propriedade na Rua Direita e 

que alugavam sua casa naquele logradouro, destacamos o Capitão Mor Salvador Pedrozo de Campos 

que (assim como Caldas) era proprietário de um dos imóveis mais valorizados de Vila Boa – e, além da 

casa nº 282 da Rua Direita, alugada para Salvador Cardozo de Almeida. Casado com Dona Maria 

Anastacia de Santa Cruz em 180982, Salvador Pedrozo de Campos era proprietário de outros imóveis 

alugados em Vila Boa, situados na Rua da Cambauba (nº 33) e no Largo do Chafariz (nº 503). O imóvel 

nº 33 estava alugado para o Ajudante Pedro Gomes Machado e a casa do Largo do Chafariz para Maria 

Antunes83.  

Seu grande tesouro não estava muito longe da Rua Direita. O Capitão mor era proprietário de três 

imóveis vizinhos na Rua de Almas e Marinho, números 354, 355 e 35684. Segundo consta na Décima 

Urbana de 1818, o capitão mor tinha como residência a casa nº 354 cuja lateral estava voltada para o 

cais do Rio Vermelho e figurava entre as mais caras de Vila Boa, com rendimento anual de 72$000 réis. 

A casa foi descrita nas lembranças de Nita (1981, p. 53, 55, 56) no conto Volta ao Passado, em que 

relata as lembranças do tempo de menina na casa de sua avó.  

A casa da minha avó Mariana, uma casa abençoada e querida, ficava na esquina da 
Rua Couto Magalhães com o cais do Rio Vermelho, vis-à-vis com o Hospital São Pedro 
de Alcântara, a velha cidade de Goiás.  

A porta principal, para a Rua Couto Magalhães, era alta e se abria em duas folhas, 
encimada por um gradeado de ferro formando arabescos, tendo no centro as iniciais 
do meu avô – J.F.C.C. 

O corredor largo, calçado com tijolos brancos, tinha duas portas laterais e uma maior 
no fundo que levava à sala de jantar. As portas laterais davam acesso, uma à sala de 
visitas e outra, sempre fechada, ao cômodo da Loja. A Loja, que fora de meu avô, 
funcionou alguns anos após a sua morte e depois foi fechada, interditando-se aquela 
porta. 

A sala de visitas transpirava um quê de grandeza. Duas janelas para a Rua Couto 
Magalhães e outras duas para o cais. As folhas das janelas, em madeira pesada, 
dobravam-se em duas, encolhendo-se como sanfona. Dobradiças grandes 
possibilitavam essa flexibilidade. Do lado de fora, caixilhos tipo guilhotina, sempre 

                                                 
82 Escriptura de Contracto de [ilegível] que faz o Capitão Salvador Pedrozo de Campos e Capitão Francisco Antonio 
da Fonceca e sua filha D. Maria Anastacia de S. Crús como abaixo se declara. Fonte: MUBAN - Livro de Notas nº 
52. “Ouvidoria Geral – Ouvidor Geral e Corregedor Joaquim Ignacio Silveira da Mota – 1809-1811” (folhas 24 e 
24V). 
83 De acordo com a Décima Urbana de 1818, o proprietário do imóvel nº 503 do Largo do Chafariz estava 
identificado como sendo do Capitão Salvador Pedrozo. Pela semelhança do nome e do cargo, interpretamos que 
o imóvel seria mesmo do Capitão-mor Salvador Pedrozo de Campos – dados confirmados ao consultarmos a 
Décima Urbana de Vila Boa de 1820. 
84 As casas provavelmente compunham um único conjunto, embora o fiscal tenha apresentado informações mais 
aprofundadas apenas do imóvel nº 354. 
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levantados. O teto muito alto, estucado com tabuinhas finas artisticamente 
dispostas, pintadas a óleo, em tom cinza. As paredes eram forradas com papel 
ramado também cinza. 
(...) 
A casa tinha o formato de U; as salas, o cômodo da loja, a sala de jantar seriam a 
base da letra, de onde partiam duas alas: a da esquerda, com o corredor, a cozinha, 
o telheiro; a da direita, com os quartos de dormir e de banho, e, no fundo do pátio, 
um muro alto, separando-os dos quintais. 
(...) 
Em seguida, na ala esquerda, na entrada para o corredor de parapeito alto, havia um 
moinho preso no portal. A tia Zinha ficava distraída a moer café. Depois, no meio do 
corredor, a despensa e, em seguida, a cozinha pintada a oca; no centro, uma fornalha 
grande onde sempre ardiam brasas. 

Na parede do fundo, claraboias redondas e de lado, o grande telheiro que no 
passado servia de cavalariça. Agora era para guardar lenha e despejos. 

Fechando o pátio, um alto muro separava este dos quintais. Encravado nesse muro 
e por ele dividido ao meio, via-se um poço. Era um poço todo especial; grande, muito 
fundo, inteiramente forrado de pedras, com beiradas altas, sempre coberto. 
Fornecia água tanto para o pátio como para os quintais. Sua originalidade provocou 
o surgimento de muitas lendas. Dizem que “esse poço não tem fundo”, “dentro dele 
existe um túnel que o liga ao Rio Vermelho” e “no dia em que suas águas secarem, 
as do Rio Vermelho secarão também”. 

O pátio era um verdadeiro jardim: bogarins, jasmins-do-cabo, resedás, rosas, 
enchiam o ambiente de suave perfume. 

Os quintais eram grandes. No primeiro, ficavam as galinhas. Num telheiro, havia um 
banguê velho que se tornava ponto predileto para seus ninhos. Vivia ali também um 
jabuti, vítima dos netos que faziam fila para “andar de jabuti”. O pobre encolhia-se 
todo mas devido às pancadas no seu casco, retirava lentamente as patas, depois a 
cabeça e saía num passo lento e vacilante. 

O segundo quintal, que se limitava com a Igreja de São Francisco, era o pomar. Frutas 
de diversas qualidades e coqueiros da Bahia, altíssimos. No dia da colheita dos cocos, 
aparecia um mulato esperto, colocava uma peia nas canelas e abraçando-se ao 
tronco do coqueiro, aos arrancos chegava até o cimo e de lá, faceirando, fazia 
menção de atirar os cocos nos meninos. Era então uma gritaria e risadas nervosas. 

A descrição minuciosa dos cômodos e do mobiliário, dos pátios e jardins, os cheiros e sabores, o toque 

do sino da Igreja de São Francisco de Paula e as atividades rotineiras seguem na prosa de Nita, na 

medida em que vai evocando as lembranças daquela casa. Tudo isso se perdeu. No terreno da casa foi 

construída uma sede do Banco do Brasil – um pastiche de arquitetura colonial de dois pavimentos. 
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Imagem 56. Rua Direita vista do Largo da Matriz no início do século XX – 
Destaque para o sobrado da Real Fazenda à direita e o casario da Rua Direita,  

principalmente o sobrado de Dona Luiza Ferreira à direita de quem desce a rua. 
Note que o sobrado em questão possuía apenas 4 janelas de frente 

Fonte: Arquivo Central do IPHAN – Rio de Janeiro 

Voltando aos imóveis da Rua Direita, mesmo que Dona Luiza Ferreira não figure entre os proprietários 

com mais de um imóvel naquela via, a distinta senhora era dona de um dos imóveis mais valorizados 

de Vila Boa em 1818, cujo rendimento anual era de 67$600 réis. Dona Luiza era mãe do Capitão Joze 

Joaquim Pulquerio, que acabou herdando o referido imóvel após sua morte: um sobrado “com cinco 

janelas de frente” e fundos para o Córrego Manoel Gomes85. Em 1837, o Capitão Joze Joaquim 

Pulquerio dos Santos, sua irmã Dona Anna Clara de Jezus e sua mulher Dona Maria Angelica Artiaga 

representados pelo outro herdeiro, irmão de Pulquerio e de Anna Clara, Jozé Marianno de Souza 

Menezes, venderam o sobrado “com todos os seus pertences, e logradouros” ao Capitão Francisco 

Manoel Vieira por um conto e duzentos mil réis em moeda corrente86. 

Seguindo pela Rua Direita, chegava-se ao Largo da Matriz. Ao analisarmos o Prospecto de Villa Boa 

tomada da parte do Sul para o Norte no anno de 1751 (Imagem 55), tendo como foco o Largo da Matriz, 

identificamos um conjunto prioritariamente residencial caracterizado por casas com rótulas nas 

janelas e pelo número diminuto de portas, o que indica uso exclusivamente residencial. Em 1828, 

William Burchell fez desenhos do mesmo largo (Imagem 22), onde podemos observar que o número 

                                                 
85 Procuração bastante que fazem e assignão o Capitão Jozé Joaquim Pulquerio dos Santos e sua mulher Dona 
Maria Angelica, e Dona Anna Clara de Jezus aos nella nomeados como abaixo se declara. Fonte: MUBAN - Livro 
de Notas nº 68 “Juiz Municipal – Joaquim Xavier dos Guimaraens Frances – 1835-1837 (folhas 121V, 122 e 122V). 
86 Escriptura de compra, e venda de humas moradas de Cazas de Sobrado citas na Rua Direita desta Cidade que 
fazem como vendedores Jozé Marianno de Souza Menezes, e sua mulher D. Maria Delfina de Souza Menezes, e o 
Cap. Jozé Joaquim Pulquerio dos Santos, e sua mulher D. Maria Angelica Artiaga, e D. Anna Clara de Jezus, e como 
comprador o Cap. Francisco Manoel Vieira como abaixo se declara. Fonte: MUBAN - Livro de Notas nº 68 “Juiz 
Municipal – Joaquim Xavier dos Guimaraens Frances – 1835-1837 (folhas 122V, 123, 123V e 124). 
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de casas com feição residencial ainda representava a maioria, embora imóveis com aspectos 

comerciais também se fizessem presentes, sobretudo na lateral próxima à Rua Direita. 

No largo87 observam-se moradores com distinções de “donas” e patentes militares. Destacamos o 

proprietário do imóvel nº 377, o Tenente Francisco Joze de Campos. Conforme tratamos 

anteriormente, o tenente foi nomeado como membro da Junta da Décima Urbana de 1818 na condição 

de escrivão, tabelião e fiscal. Entretanto, ao consultarmos os imóveis pertencentes ao tenente, 

verificamos que ele faleceu nesse ínterim, uma vez que no lançamento daquele mesmo ano, a casa do 

Largo da Matriz e o imóvel da Rua do Jogo de Bolla (nº 641), pertencentes ao advogado, constavam 

como herança legada a terceiros.  

 Proprietário de três casas no Largo da Matriz, o Coronel Alvaro Joze Xavier88 possuía mais uma casa 

na vizinhança, na Rua de Manoel Gomes (nº 402). De acordo com Azevedo (1987, p. 127), o coronel 

era Comendador da Ordem de Cristo e foi presidente da Junta do Governo Provisório em 182089. A 

Décima Urbana de 1818 demonstra que os imóveis nº 384 do Largo da Matriz e nº 402 da Rua Manoel 

Gomes estavam ocupados pelo proprietário, por outro lado não transmite informações sobre os dois 

                                                 
87 Considerando tanto o logradouro identificado como Largo da Matriz na Décima Urbana de 1818, quanto o 
logradouro seguinte sem identificação, mas que também corresponde ao largo. 
88 O coronel vivia próximo ao seu sobrinho Alvaro Joze Leal, filho de seu falecido irmão, o Tenente Coronel 
Fernando Joze Leal, que possuía casas na Rua Direita, (vazio – Largo da Matriz) e Rua atras do Quartel. Conferir 
- Testamento que nesta notta faz o Tenº Cel. Fernando Jozé Leal. Fonte: MUBAN - Livro de Notas nº 53 “Ouvidoria 
Geral Ouvidor Geral e Corregedor Joaquim Ignacio Silveira da Mota – 1811-1812” (folhas 61 - 62V).  
89 Compunham a Junta do Governo Provisório, juntamente com Xavier, o Desembargador Antonio José Alves 
Marques da Costa e Silva e o padre Silva e Souza. O Governo Provisório foi iniciado após o governo de Fernando 
Delgado Freire e teve duração de agosto a outubro de 1820 (AZEVEDO, 1987, p. 109). 

 

Imagem 57. Largo da Matriz com vista para o casario, a Real Fazenda e a lateral da  
Igreja Matriz de Santana com seu campanário de madeira em ilustração de Burchell de 1828 

Fonte: FERREZ, 1981 
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imóveis de números 396 e 397 cadastrados em conjunto90, cujo rendimento anual total era de 57$600 

réis. Por esse conjunto apresentar um rendimento anual elevado, imaginamos se tratar de sua 

residência, enaltecida por Cunha Mattos em 1824 (1979, p. 97) como asseada. Esse elogio realmente 

tem peso, uma vez que Mattos (2004, p. 96) exalta a pobreza de Vila Boa naquele ano e constata a 

deficiência de mobiliário nas casas da vila.  

Embora o Largo da Matriz correspondesse a uma área nobre de Vila Boa, nenhum dos imóveis 

elencados no rol dos mais valorizados91 em 1818 estava ali localizado. Próximo dele, na Rua das Flores, 

residia o Sargento Mor Antonio Joze Teles de Avellar92. Proprietário dos imóveis números 305 e 306, o 

sargento mor possuía uma das casas mais valorizadas de Vila Boa em 1818, cujo rendimento anual era 

de 50$400 réis. Na via paralela, o Caes da Lappa, o sargento mor era proprietário de outra casa de nº 

340, que provavelmente estava desocupada93. Os imóveis da Rua das Flores foram adquiridos em 1811 

do casal João Baptista dos Santos e Anna Joaquina Alves. Conforme consta na Escritura de Compra e 

Venda94, a “morada de cazas de sobrado”95 estava situada no Largo da Capela da Lapa. O largo, muito 

citado nos documentos cartoriais, não foi cadastrado como tal na Décima Urbana de 1818, mas sim 

como Rua das Flores. Em 1822, o Tenente Coronel Antonio Joze Felix de Avellar foi designado por Jozé 

Rodrigues Jardim à Junta da Fazenda Pública, na função de Ouvidor Interino96. Com a promoção, teria 

ele se mudado para o imóvel do Senado da Câmara na Rua do Ouvidor, que servia de residência para 

as autoridades que ocupavam o cargo de Desembargador Ouvidor Geral? 

Ainda nas proximidades do Largo da Matriz e da Rua das Flores, nos deparamos com a casa nº583 na 

Rua do Jogo de Bolla do Coronel Francisco Xavier Leite, cujo rendimento anual era de 57$600 réis. O 

fiscal da Décima Urbana de 1818 não indica se a casa estava sendo utilizada por ele ou alugada. No 

entanto, de acordo com a Décima Urbana daquele ano, o coronel habitava na Rua de Almas e Marinho, 

                                                 
90 Em um caso inusitado, o fiscal cadastrou dois imóveis como sendo apenas um. A situação se repete nos imóveis 
do Excelentíssimo Reverendo Senhor Bispo, do Marjor Manoel Seixo de Britto, de Faustina Maria e de Antonio 
Ferreira da Silva, todos proprietários de imóveis na repartição de Santana. 
91 Levando-se em consideração o valor do “rendimento anual” cadastrado na Décima Urbana de 1818. 
92 Encontramos diferentes grafias de Antonio Joze: Antonio Joze Felix de Avelar, Antonio Joze Felix de Avellar, 
Antonio Joze Teles de Avelar e Antonio Joze Telles de Avellar. 
93 O fiscal se limitou a assinalar que a casa era “sem valor”, não explicando as razões deste comentário, tampouco 
expôs a ocupação e a finalidade do imóvel. 
94 Escriptura de Compra e venda que fazem João Baptista dos Santos e sua mulher Anna Joaquina Alves de huma 
morada de Cazas Citas no Largo da Capela da Lapa desta Villa pelo preço e quantia de 260/8 de ouro a vista ao 
Capitão Antonio Jozé Felis de Avelar e sua mulher D. Gertrudes Maria de Avelar de que pagam 260/8 de ouro. 
Fonte: MUBAN - Livro de Notas nº 53. “Ouvidoria Geral Ouvidor Geral e Corregedor Joaquim Ignacio Silveira da 
Mota – 1811-1812” (folhas 10V e 11). 
95 A referência é ambígua, não sabemos precisar se se trata apenas da casa 306 ou se a escritura também 
incorpora o imóvel 305. 
96 Fonte: MUBAN - Pasta 4.1.26. “Ofícios e Ocupações – Recebedorias – Tesoureiros das Sizas – 1795 a 1822” Cx. 
166. 
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em sua casa de nº 363. Cunha Mattos (1979, p. 96) faz menção a uma de suas casas, apresentando que 

era uma casa térrea e que tinha “a maior e mais elegante sala de toda a província” e adiante concluiu 

que “de resto não vale nada”. Foi o Coronel Francisco Leite quem ficou encarregado pela hospedagem 

de Saint-Hilaire à Vila Boa em 1817, conforme pudemos observar nas palavras do botânico (1975, p. 

55): “Do palácio fui diretamente à casa do Coronel Francisco Leite, que me acolheu muito bem e me 

levou à casa que me havia reservado.” 

Próximo ao cais do Rio Vermelho, no Largo de São Francisco de Paula, encontramos alguns imóveis 

dentre os mais valorizados, como a casa que já abordamos do Capitão Joze Joaquim Pulquerio, vizinho 

e cunhado de Antonio Joze de Artiaga, cujo rendimento anual era de 47$600 réis. Outra casa vizinha 

figurava entre as mais bem cotadas da vila, caso do imóvel nº 347 de Dona Potenciana Ludovica de 

Carvalho, cujo rendimento anual era de 57$600 réis. Dona Potenciana também era proprietária do 

imóvel vizinho nº 346, entretanto, esse apresentava um valor inferior à casa anterior. Uma escritura 

de compra e venda de 1804 acena para a compra de um dos imóveis em questão, que pertencia 

inicialmente a seu vizinho Joaquim Mauricio97 e sua esposa Dona Anna Francisca de Sá. Os imóveis de 

Dona Potenciana na Décima Urbana de 1818 estavam implantados no Largo de São Francisco de Paula, 

porém devido às dimensões do largo e ao elevado número de imóveis cadastrados, poderíamos 

considerar que as casas estivessem no limite da Rua do Jogo de Bolla98 com o largo, tomando como 

referência a Planta de Vila Boa de 1782. Cruzando com os dados da Escritura de 1804, verificamos se 

tratar do mesmo imóvel, implantado na Rua do Jogo da Bola e vendido por seu vizinho em 1818, 

Joaquim Maurício (que ainda não era Ajudante em 1804). Dona Potenciana, conforme se esperava de 

uma das mulheres mais ricas de Vila Boa, pagou 370 oitavas de ouro à vista por sua “morada de cazas”. 

Na margem oposta do Rio Vermelho, na repartição do Rozario, identificamos outros imóveis dentre os 

mais valorizados de Vila Boa em 1818. Nesse rol se encontrava a única casa do Sargento Mor Ziferino 

                                                 
97 O Ajudante Joaquim Mauricio [Vellasco Molina], Escrivão das Fundições da Real Casa de Fundição, era um 
grande empreendedor do Largo de São Francisco de Paula. Em 1818, o ajudante era detentor de três imóveis 
vizinhos correspondente aos números 343, 344 e 345. Conferir Escriptura de compra e venda que fazem Joaquim 
Mauricio de Vellasco Molina, e sua mulher Dona Anna Francisca Correa de Sá a Dona Potenciana Ludovica de 
Jezus de huma morada de cazas na Rua do Jogo da Bola desta Villa por 370/8 de ouro a vista como abaixo se 
declara. Pela localização do imóvel e pelo nome dos envolvidos, estamos considerando que Dona Potenciana 
Ludovica de Jezus seja Dona Potenciana Ludovica de Carvalho, assim como Joaquim Mauricio de Vellasco Molina 
seja o Ajudante Joaquim Mauricio cadastrado na Décima Urbana de 1818. Fonte: MUBAN - Livro de Notas nº 6A. 
“N.I. – Doutor Mourão – 1800-1804” (folhas 222 e 222V). 
98 A espacialização dos imóveis da atual Rua Professor Ferreira, conforme tratamos anteriormente, foi um grande 
desafio. A extensão da Rua Professor Ferreira abrigou os imóveis referentes ao Becco de Joze Duarte em seu 
trecho mais próximo à Praça do Mercado (Largo de São Francisco de Paula) e às casas cadastradas na Rua do 
Jogo da Bolla. Todo o trecho da atual Rua Professor Ferreira foi identificado como Rua do Jogo da Bola na Planta 
de Vila Boa de 1782. Pela data, a documentação cartorial de 1804 certamente se baseou nessa referência para 
localizar o imóvel. 
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Monteiro de Mendonça, cujo rendimento anual era de 57$600 réis. Em 1825, foi implantado o Hospital 

de Caridade São Pedro de Alcântara no terreno deste imóvel (nº 231) e nos outros dois subjacentes99, 

localizados na Rua do Carmo, vizinhos à Igreja de mesmo nome. Acreditamos que este imóvel, cuja 

lateral estava voltada para o Rio Vermelho, tivesse uso misto, abrigando tanto a moradia do sargento 

mor como um comércio100. Reforçamos essa hipótese considerando que a casa em frente também 

tinha uso misto, conforme vemos nas memórias do início do século XX de Nita Curado (1981, p. 10) 

À direita de quem sobe a Rua do Carmo, ficava a casa de Joaquim Sant´anna Andrade, 
goiano do tipo agauchado, de longas barbas. Sua residência se prolongava paralela 
ao Rio Vermelho que, em tempo chuvoso, invadia o pátio, entrando atrevido pelo 
portão lateral. Na frente, um comércio de um tudo. A filha Ritoca, moça evoluída, 
sempre encontrava na loja, ora ajudando o pai, ora lendo. Era senhora de prosa 
variada e atualizada. Às tardes, Sant´anna Andrade ficava na ponte, em roda de 
amigos. 

 

Seguindo adiante, margeando o Rio Vermelho, encontramos aquele que seria o imóvel mais valorizado 

de Vila Boa em 1818, cujo rendimento anual era de 86$400 réis. De propriedade do Senado da Camara 

da Villa, o açougue estava implantado na rua que levava seu nome. Uma vez que os imóveis da Câmara 

não eram tributados, não ficou muito clara a razão pela qual o equipamento estaria listado na Décima 

Urbana, assim como a casa onde residia o Ouvidor, outro imóvel que também pertencia ao Senado. Se 

a Décima apresentou os valores do rendimento anual desses imóveis, ao que tudo indica, foram 

tributados.  

O açougue foi edificado no governo de Luiz da Cunha Menezes e encontra-se representado como 

“Açougue público e casas para depósito dos mantimentos” com a letra “Q” na Planta de Vila Boa de 

1782 (mapa 15). Analisando a foto acima e a inscrição “Traz do açougue”, podemos supor que a frente 

do açougue estivesse voltada para o pátio e a fachada posterior estivesse voltada para o Rio Vermelho. 

Ainda assim, para efeitos de espacialização da Décima Urbana, identificamos a Rua do Azougue como 

sendo a via perpendicular ao rio, uma vez que contava com imóveis implantados dos dois lados. 

Contrariando a legenda original da foto e seguindo a mesma lógica descrita acima, identificamos a Rua 

de tras do Azougue como sendo a rua paralela ao rio após o pátio do açougue, uma vez que não poderia 

                                                 
99 Duas casas de propriedade de Dona Anna Joaquina de Oliveira cadastradas na Décima Urbana de 1818 sob os 
números 232 e 233. 
100 No documento de 1809, Lançamento de hum escripto de sosiedade sobre carregaçoens de fazendas, de Jozé 
Zeferino Monteiro de Mendonça com Gabriel Getulio Monteiro de Mendonça seo filho, identificamos o que 
poderia ser a atividade do capitão mor. O documento trata de um carregamento de fazendas que Joze Zeferino 
e seu filho compraram a crédito na cidade do Rio de Janeiro, uma vez que entraram “ambos sem dinheiro algum 
pois o que trouxemos se destinou para pagamento dos Comissários credores dos mesmos Jario Paes de Sa”. 
Fonte: MUBAN - Livro de Notas nº 52 “Ouvidoria Geral – Ouvidor Geral e Corregedor Joaquim Ignacio Silveira da 
Mota – 1809-1811” (folhas 21V e 22). 
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ser a rua imediatamente paralela ao rio, conforme indica a foto, pelos mesmos motivos expostos 

anteriormente.  

 

Imagem 58. Açougue no início do século XX 
Fonte: Arquivo Central do IPHAN – Rio de Janeiro 

Ao analisarmos a tabela 26101 e o mapa referente aos imóveis mais valorizados de Vila Boa em 1818, 

percebemos que esses imóveis estavam localizados sobretudo na região central, indo na contramão 

da lógica da localização dos imóveis mais valorizados de Meia Ponte, Pilar e Natividade que se 

encontravam entremeados à malha urbana desses núcleos, ou seja, tanto no centro como na periferia. 

Cruzando os dados dos imóveis mais valorizados com o mapa do “Rendimento anual da Décima 

Urbana”, verificamos a mesma lógica: os valores mais altos estão na região central, com destaque para 

a Rua do Rozario, o Largo do Rozario e a Rua do Ouvidor. Na repartição do Rozario e do outro lado do 

Rio Vermelho encontramos uma maior concentração de imóveis mais valorizados na Rua Direita, no 

Largo de São Francisco de Paula e no Largo da Matriz. Por outro lado, como foi abordado acima, os 

imóveis menos valorizados foram identificados nas periferias como no Becco de Manoel Lourenço, Rio 

da Prata, Rua do Jogo de Bolla, Campo da Forca e Rua de Roza Gomes. 

Embora a Décima Urbana e as escrituras de doação e compra e venda dos Livros Notariais do Cartório 

do I Ofício e Registro Geral de Imóveis não apresentem dados referentes à dimensão dos terrenos e 

tampouco acena o número de lanços que existia em cada imóvel, tomando como base a estrutura 

fundiária da época, é possível afirmar que os imóveis do Largo do Rozario seriam os mais valorizados 

de Vila Boa em termos de valor absoluto. Composto em sua maioria por imóveis de testada estreita 

em relação aos outros imóveis da vila, apresentava uma média aritmética de 28$800 réis como valor 

do rendimento anual do imóvel. A título de comparação, a média aritmética dos imóveis do Largo da 

                                                 
101 Destacamos em negrito os proprietários que possuíam mais de um imóvel em Vila Boa em 1818. 
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Matriz102 correspondia a 28$410 réis. Para efeito de comparação, desconsideramos a Rua do Azougue, 

por possuir apenas 4 imóveis, sendo um deles o que possuía o maior valor de rendimento anual – o 

açougue.  

Tabela 26. Imóveis mais valorizados em Vila Boa no ano de 1818 
Fonte: MUBAN - Caixa 23, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 

 

Esse tipo de padrão referente aos imóveis mais valorizados localizados na região central se repete ao 

analisarmos o mapa referente às “Elites e personagens notáveis” de Vila Boa em 1818. Elencamos 

aqueles moradores que possuíam certo destaque na sociedade quer seja por seus títulos (Donas, Bispo, 

Governador da Prelazia, Ouvidor, Cirurgião-mor, Escrivão, altas patentes militares) ou por trazerem 

certas peculiaridades, como ser proprietário de vários imóveis na vila.  

Nesse contexto, o caso mais interessante diz respeito à Joaquina de tal103, proprietária de três casas 

em Vila Boa. Os três imóveis foram tributados104 e estavam localizados na Rua de Pedra nº 672, Rua 

do Jogo da Bolla nº 638 e na Rua do Carmo nº 239, onde residia Joaquina. Os dois primeiros imóveis 

apresentavam um rendimento anual no valor de 7$200 réis – equivalente aos imóveis mais valorizados 

de Pilar em 1816. Buscamos identificar o sobrenome de Joaquina e verificamos que na Décima Urbana 

de 1810 apenas a casa nº 638 pertencia a Joaquina da Silva Freire. Na Décima Urbana de 1820 

identificamos que Joaquina era preta forra e que sua casa na Rua do Carmo ficou isenta de pagar o 

imposto por ter sido identificada como pobre105.  

                                                 
102 Considerando os logradouros identificados por Largo da Matriz e (vazio) [Largo da Matriz]. 
103 Identificada de duas formas diferentes, como “Joaquina de tal” e “Joaquina de tal preta”. 
104 Com esse dado, acreditamos que os 3 imóveis estariam ocupados, embora o fiscal tenha omitido tal 
informação em relação às casas da Rua do Jogo de Bolla e da Rua da Pedra. 
105 Infelizmente o fiscal responsável pelos imóveis do Santana em 1820 omitiu informações valiosas, inclusive o 
nome dos proprietários de vários imóveis. Isso impossibilitou confirmarmos se Joaquina continuava sendo 
proprietária dos imóveis nas ruas do Jogo de Bolla e da Pedra. 

Logradouro Proprietário e morador 
Rendimento 

anual  
Rua do Azougue, 267  Senado da Camara da Villa 86$400 réis 

Largo do Rozario, 32  Coronel Francisco Pereira Caldas 72$000 réis 

Rua das Almas e Marinho, 354  Capitão Mor Salvador Pedrozo de Campos 72$000 réis 

Rua Direita, 288  Dona Luiza Ferreira 67$600 réis 

Rua do Rozario, 12  (herança) Capitão Mor Antonio de S. Telles e Menezes 57$600 réis 

Rua da Abadia, 138  Escrivão da Junta Raimundo Nonato Hyacintho 57$600 réis 

Rua do Carmo, 231 Sargento Mor Jozé Ziferino M. de Mendonça 57$600 réis 

Largo de São Francisco de Paula, 347 Dona Potenciana Ludovica de Carvalho 57$600 réis 

Rua do Jogo de Bolla, 583 Coronel Francisco Xavier Leite 57$600 réis 

Rua das Flores, 306  Sargento Mor Antonio Joze Teles de Avellar 50$400 réis 

Largo de São Francisco de Paula, 341  Capitão Joze Joaquim Pulquerio 47$600 réis 
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O vestígio mais próximo que chegamos de uma escrava liberta de nome Joaquina se deu em 20 de 

janeiro de 1817106, serva da falecida Jozefa Maria Carvalho. Joaquina comprou sua própria liberdade 

pelo mesmo valor que foi comprada: setenta e cinco oitavas de ouro e pagou ao filho de Jozefa, Manoel 

Luiz de Carvalho. 

Dentre os membros da elite local destacamos o Escrivão da Junta Raimundo Nonato Hyacintho, 

funcionário da Real Fazenda que era proprietário de um dos imóveis mais valorizados da vila, situado 

na Rua da Abadia nº 138, cujo rendimento anual era de 57$000 réis. Hyacintho criou uma relação de 

proximidade com Saint-Hilaire, uma vez que o recebia em sua casa para almoçar e jantar sempre que 

o viajante não tinha “compromisso de fazer as refeições no palácio” (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 56). 

Hyacintho, nascido na Europa, era homem vivido e viajado, e gostava de narrar suas “muitas 

aventuras”. Sobre sua casa, Saint-Hilaire (1975, p. 57) não poupou elogios, a classificando como 

extremamente limpa, “encantadora” e confortável tal como as “casas europeias”. Cunha Mattos 

(1979, p. 97) concorda, ao classificá-la como uma das mais asseadas de Vila Boa. Um fato que Saint-

Hilaire achou interessante é que todo o mobiliário e a prataria da casa foram fabricados em Vila Boa, 

inclusive uma liteira, que Hyacintho exibia com todo orgulho. Sobre isso, Saint-Hilaire (1975, p. 57) 

aponta que o escrivão havia fornecido os modelos aos artesãos locais e 

(...) a sua execução mostrava até que ponto chegavam a habilidade e a inteligência 
naturais dos artesãos goianos. Ele próprio [Hyacintho] lhes servira de mestre, e sob 
sua direção eles tinham aprendido a executar uma infinidade de trabalhos que na 
época eram desconhecidos em Minas. 

Por outro lado, Saint-Hilaire (1975, p. 52) parece não ter se afeiçoado muito à figura do Cirurgião-mor 

em atividade, o classificando como displicente. Pohl (1976, p. 125) faz coro ao francês, alegando que 

o cirurgião-mor não teria completado os primeiros estudos de cirurgia. Embora os viajantes não 

tenham citado nomes, provavelmente estavam se referindo a Batholomeu Lourenço da Silva, da 

Companhia de Dragões. O Cirurgião-mor possuía duas casas em Vila Boa, ambas na Rua das Flores, 

uma de cada lado da rua: nº 308 e nº 323. O fiscal da Décima Urbana de 1818 alegou que os dois 

imóveis serviam de habitação ao cirurgião. Para fins de ilustração foi assinalado no mapa 

“Personalidades notáveis” o imóvel maior cujo quintal estava voltado para o cais do Rio Vermelho. 

Resta saber se essa seria a casa do cirurgião-mor citada por Cunha Mattos (1979, p. 97) como a “mais 

bem talhada” da vila. 

                                                 
106 Lançamento de Huma Carta de Liberdade passada por Manoel Luis De Carvalho a huma Sua Escrava de nome 
Joaquina, de Nação Mina, como abaixo se declara. Fonte: MUBAN - “Livro de Notas nº 55. Juízo Geral – Juiz de 
Fora Lucio Soares Teixeira de Govea – 1818-1820” (folhas 53V, 54). 
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Na mesma rua107 foi cadastrado o imóvel identificado como Fabrica de São Izidro cujo rendimento 

anual era de 28$800 réis. O Engenho de Santo Izidro estava localizado próximo à Serra Dourada e 

segundo Souza (2015, p. 155) estava envolvido em um imbróglio judicial envolvendo os herdeiros – o 

que imaginamos ter ocorrido no caso deste imóvel e de outros bens do falecido capitão-mor Francisco 

Xavier Leite de Velasco, rico escravocrata de Vila Boa no século XVIII. Nas palavras de Marcos André 

Torres de Souza (2015, p. 155),  

Após a morte de Francisco Xavier, em 1767, o Engenho de Santo Izidro foi envolvido 
em uma disputa judicial acerca da herança do capitão-mor e do espólio de seu 
cunhado, Antônio de Araújo Lanhoso, do qual ele era inventariante. Essa disputa 
incluiu, além de Joaquim Pereira de Velasco e Molina108, a irmã do capitão-mor e 
viúva de Lanhoso, Ana Maria de Velasco, e o filho de Ana Maria, Antônio Joaquim de 
Araújo Velasco. Esse imbróglio teve seu desfecho em 1794, quando a propriedade 
foi sequestra pela Coroa em função de uma série de dívidas não saldadas. Durante a 
disputa, o engenho foi administrado na maior parte do tempo por Joaquim Pereira 
de Velasco e Molina, à exceção do período compreendido entre 1768 e 1770, quando 
foi administrado por Antônio Velasco. Mesmo após o sequestro, Joaquim teria 
continuado à frente da administração da propriedade, que, a essa altura, já contava 
com escravaria muito reduzida. Após o ano de 1806, o engenho, já quase 
inteiramente arruinado, passou à administração de diferentes arrendatários, até seu 
abandono, no fim da segunda década daquele século.   

Em março de 1819, Pohl (1976, p. 147) pernoitou no “grande engenho de açúcar de Santo Isidro” após 

partir de Vila Boa com destino ao florescente arraial de Anicuns. O engenho ficava próximo à vila e o 

austríaco foi “muito bem recebido” pelo Padre Inocêncio Moreira de Carvalho109, então proprietário 

do engenho. Não encontramos nenhum imóvel em nome do padre na Décima Urbana de Vila Boa de 

1818, uma vez que a casa nº 327 na Rua das Flores consta como sendo da fábrica. Apenas na Décima 

Urbana de 1821 o Padre Inocencio figura como proprietário desse imóvel110. 

                                                 
107 Ao especializar os imóveis da Rua das Flores, surgiu a dúvida em relação ao trajeto do fiscal: qual dos lados 
considerar como lado direito e lado esquerdo? Ao cruzar os dados da Décima Urbana de 1818 e a documentação 
cartorial referente aos imóveis localizados no Largo da Capela da Lapa cujos proprietários seriam os mesmos 
identificados na décima, chegamos à conclusão que o lado direito teria como referência o fiscal que partia da 
Igreja de Nossa Senhora da Lapa, ou seja, os quintais das casas do lado direito estariam voltados para o cais do 
Rio Vermelho. Desse modo, o imóvel cadastrado como Fábrica de São Izidro, foi localizado no lado esquerdo, 
com o fundo do terreno voltado para o Largo da Matriz – uma das regiões mais nobres de Vila Boa. 
108 Sobrinho querido do capitão-mor (SILVA, 2015, p.155). Não conseguimos levantar o grau de parentesco de 
Joaquim Pereira de Velasco e Molina com o Ajudante Joaquim Mauricio [Velasco Molina], proprietário dos 
imóveis de número 343, 344 e 345 no Largo de São Francisco de Paula. Como era muito comum pais e filhos 
serem homônimos, podemos considerar essa hipótese. 
109 Recapitulando, o Padre Inocêncio era irmão de Plácido Moreira de Carvalho, que após uma vida bastante 
movimentada optou por morar junto aos índios Porecamecrã na Aldeia de Cocal Grande, às margens do Rio 
Tocantins. 
110 De acordo com um registro posterior ao lançamento da Décima Urbana de 1821, foi colocado ao lado da 
cobrança do imposto um aviso de que o imóvel estava se “fazendo de novo”, razão pela qual estaria isento da 
cobrança da décima que seria no valor de 2$592 réis. No ano seguinte o imóvel pertencia à Dona Maria Barboza 
de Mendanha, cuja décima teria abaixado para apenas $324 réis. 
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Seguindo adiante na repartição de Santana, o único imóvel de destaque no Largo do Chafariz era do 

Capitão Ignacio Soares de Bulhoens. Natural do arraial do Córrego do Jaraguá111, antes de chegar em 

Vila Boa passou uma boa temporada no arraial de Meia Ponte exercendo ofícios militares. Em 1791 

tomou posse do ofício de escrivão da intendência e conferência do ouro, cargo que desempenhou logo 

que chegou em Vila Boa112 (BRAZIL, 1920, p. 36). Não por acaso, o capitão residia muito próximo à Casa 

de Fundição, na casa nº 497, no Largo do Chafariz.  

O Largo do Chafariz, como passou por um processo de ocupação num momento posterior à região 

central, embora possuísse terrenos amplos e casas novas para a época abordada, parece ter sido 

ocupado por uma leva de moradores provenientes de outras localidades, caso também do Tenente 

Joze Gomes Tição, vizinho de porta de Bulhoens. Estimamos que o Tenente Tição teria vindo de Pilar 

e que era aparentado do Licenciado Joaquim Jozé Gomes Tição, proprietário da famosa casa de 

enxaimel, na esquina da Rua do Jogo de Bolla com a Rua da Cadea, localizada no arraial de Pilar. O 

Tenente Antonio Joze não possuía imóvel em Vila Boa, por essa razão era inquilino de Manoel Joaquim 

de Araujo, cujo rendimento anual do imóvel era de 21$600 réis113. Silva e Souza (TELES, 1998, p. 106) 

relata a função do então alferes Tição em idos de 1812 junto à fundação do Presídio de Manoel Alves 

como comandante de uma guarnição de praças, com a função de “desinfestar” os índios, de modo a 

viabilizar a navegação no Rio Tocantins. 

Analisando os mapas referentes aos “Imóveis mais valorizados” e o de “Personalidades notáveis” de 

Vila Boa, percebemos que a maioria desses imóveis se encontrava nas mãos dos proprietários do 

gênero masculino. Examinando o mapa referente ao “gênero dos proprietários”, verificamos que 

existe maior concentração de imóveis cujos proprietários eram homens nas regiões mais valorizadas114 

e centrais – embora isso não seja uma regra, pois existiam proprietários de ambos os sexos em todas 

as áreas da vila.  

 

                                                 
111 Filho do segundo casamento de sua mãe Dona Maria Cerqueira de Assumpção com o bandeirante Francisco 
Soares de Bulhões. Dona Maria enviuvou cedo e teve como filhos do primeiro casamento com o Tenente José 
Gomes Curado o famoso general Joaquim Xavier Curado, Francisco Xavier Curado, Anna Thimotea Curado, Maria 
Josepha Curado e Feliciana Antonia Curado. O Capitão Ignacio Soares de Bulhoens, casado com Dona Maria Roza 
de Britto, faleceu sem deixar prole (BRAZIL, 1920). 
112 O caminho trilhado por Bulhões, de acordo com o minucioso estudo de Americano do Brazil (1920) foi longo, 
tendo inclusive participado como membro de todos os conselhos provisorios da Capitania (e depois Provincia). 
Em 1822, reformou-se no posto de Sargento-mor e posteriormente foi agraciado com a distincção das Insignias 
de Cavalheiro da Ordem de Christo. Gozava de prestígio entre os vilaboenses. 
113 Para se ter uma noção, o citado imóvel no arraial de Pilar possuía um rendimento anual de apenas 7$200 réis, 
o que equivalia ao valor mais elevado do rendimento anual dos imóveis de Pilar. 
114 Como no Largo do Rozario, Rua do Rozario e Largo da Matriz. 
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Apenas duas proprietárias do sexo feminino se repetem nos mapas dos “Imóveis mais valorizados” e 

das “Personalidades notáveis”, bem representadas por seus imóveis localizados na Rua Direita e no 

Largo de São Francisco de Paula – caso de Dona Luiza Ferreira e de Dona Potenciana. Assim como nos 

outros núcleos urbanos estudados, Vila Boa possuía um elevado índice de imóveis cujas proprietárias 

eram mulheres. Do total de 725 imóveis listados na Décima Urbana de Vila Boa de 1818, 317 estavam 

nas mãos de mulheres, o que corresponde a 44% do total. Os homens ainda gozavam de certa 

supremacia nesse quesito, ao serem responsáveis por 344 bens. O Senado e as Irmandades possuíam 

22 imóveis (equivalente a 3% do total, representados no gráfico como n/a – não se aplica) e o restante, 

no total de 42, não foram disponibilizados maiores detalhes na Décima Urbana de 1818 e seus 

proprietários não foram revelados. 

 

 

 

 

 

 
 
Tabela 27. Proprietários com mais de dois imóveis em Vila Boa em 1818 
Fonte: MUBAN - Caixa 23, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 

Logradouro Proprietário  Finalidade do imóvel 
Largo da Matriz, 379  

Dona Escolastica Delfina 

uso próprio 
Rua do Jogo de Bolla, 606 - 
Rua do Jogo de Bolla, 607 - 
Rua do Jogo de Bolla, 608 - 
Largo de São Francisco de Paula, 346 

Dona Potenciana Ludovica de Carvalho 
uso próprio 

Largo de São Francisco de Paula, 347 - 
Rua da Abadia, 141 

Anna Felicia 
uso próprio 

Rua da Abadia, 142 uso próprio 
Rua da Abadia, 143 aluguel 
Rua do Carmo, 239 

Joaquina de tal preta/Joaquina de tal 
uso próprio 

Rua do Jogo de Bolla, 638 - 
Rua de Pedra, 672 - 
Rua das Almas e Marinho, 359 

Margarida Jozefa dos Prazeres 

uso próprio 
Rua das Almas e Marinho, 360 - 
Rua das Almas e Marinho, 361 - 
Rua das Almas e Marinho, 362 - 
Rua do Ouvidor, 115 

Maria da Lapa 
uso próprio 

Rua Direita, 274 uso próprio 
Caes da Lappa, 338 aluguel 
Rua de Manoel Gomes, 404 

Thereza Marques 
- 

Rua de Manoel Gomes, 405 - 
Largo do Chafariz, 481 - 

 

Gráfico 3. Distribuição dos imóveis por gênero – Vila Boa 1818 
Fonte: MUBAN - Caixa 23, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 

 



318 | S e r t õ e s  d e  m a r  a  m a r :  G o y a z e s  e m  s u a s  f i l i g r a n a s   

 

Rua de Francisco Fernandes, 412 

(herança) Thereza Marques/(herdeiros) 
Thereza Marques 

- 
Rua de Francisco Fernandes, 419 - 
Rua atras do Quartel, 433 - 
Becco de Joze de Mello, 441 - 
Becco de Joze de Mello, 459 - 
Rua da Fundição, 472 - 
Rua Direita, 287 

Alvaro Joze Leal  
uso próprio 

[vazio], 394 uso próprio 
Rua atras do Quartel, 429 uso próprio 
Largo do Rozario, 22 

Antonio Alvares Costa 

aluguel 
Rua da Cambauba, 58 uso próprio 
Rua do Carmo, 241 aluguel 
Rua das Flores, 313 uso próprio 
Rua do Rozario, 19  

Bento Jozé Lopes 
uso próprio 

Rua do Rozario, 20 uso próprio 
Largo do Rozario, 24 uso próprio 
Rua atras do Quartel, 427 

Januario Coelho 
- 

Largo do Chafariz, 505 uso próprio 
Becco de Joze Duarte, 715 - 
Rua da Abadia, 181 

Jozé Ribeiro da Maya 
uso próprio 

Rua da Abadia, 183 uso próprio 
Campo da Forca, 211 uso próprio 
Campo da Forca, 200 

(herança) Joaquim Baptista 
uso próprio 

Campo da Forca, 201 uso próprio 
Campo da Forca, 202 aluguel 
Largo da Matriz, 384 

Coronel Alvaro Joze Xavier 

uso próprio 
[vazio], 396 - 
[vazio], 397 - 
Rua de Manoel Gomes, 402 uso próprio 
Largo do Rozario, 32 

Coronel Francisco Pereira Caldas 
uso próprio 

Rua do Ouvidor, 103 uso próprio 
Rua Direita, 291 aluguel 
Rua das Almas e Marinho, 363 

Coronel Francisco Xavier Leite 
uso próprio 

Rua do Jogo de Bolla, 583 - 
Rua da Cambauba, 33 

Capitão Mor Salvador Pedrozo de 
Campos/Salvador Pedrozo de 
Campos/Capitão Salvador Pedrozo de 
Campos 

aluguel 
Rua Direita, 282 aluguel 
Rua das Almas e Marinho, 354 uso próprio 
Rua das Almas e Marinho, 355 - 
Rua das Almas e Marinho, 356 - 
Largo do Chafariz, 503 aluguel 
Rua das Flores, 316 

Capitão Manoel Ignacio 
Meirelles/Capitão Manoel Ignacio 

uso próprio 
Largo do Chafariz, 478 aluguel 
Becco de Joze Duarte, 698 - 
Rua de tras do Rozario, 79 

Tenente Luiz Manoel da Silva 
Caldas/Tenente Luiz Manoel 

uso próprio 
Rua Direita, 297 uso próprio 
Rua de Pedra, 666 aluguel 
Largo do Rozario, 25 

Ajudante Domingos Jozé Dantas de 
Amorim 

uso próprio 
Largo do Rozario, 27 uso próprio 
Largo do Rozario, 28 uso próprio 
Largo de São Francisco de Paula, 343 

Ajudante Joaquim Mauricio 
uso próprio 

Largo de São Francisco de Paula, 344 - 
Largo de São Francisco de Paula, 345 - 
Rua Direita, 283 

Ajudante Zeferino Pereira Pedrozo 
aluguel 

Rua Direita, 284 aluguel 
Largo da Matriz, 386 aluguel 
Becco do Mingû, 372 

Alferes Joze Bento Boeno 
aluguel 

[vazio], 395 uso próprio 
Rua de Manoel Gomes, 401 uso próprio 
Rua das Flores, 321 

Alferes Manoel Ignacio de Faria 
uso próprio 

Rua das Almas e Marinho, 367 - 
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Rua das Almas e Marinho, 368 - 
Rua do Rozario, 5 

Reverendíssimo Governador Joze Vicente  
de Azevedo Noronha Camara 

uso próprio 
Rua do Rozario, 6 sem uso (obras) 
Rua do Rozario, 7 uso próprio 
Rua de tras do Rozario, 100 uso próprio 
Rua do Carmo, 229 

Reverendo Luiz Bartholomeu Marques 
uso próprio 

Rua de Manoel Gomes, 410 uso próprio 
Rua de Francisco Fernandes, 420 uso próprio 
Largo de São Francisco de Paula, 348  

Sam Francisco de Paula/São Francisco de 
Paula 

- 
Largo de São Francisco de Paula, 349 - 
Largo de São Francisco de Paula, 350  - 
Largo de São Francisco de Paula, 351  - 
Largo de São Francisco de Paula, 352  - 
Largo de São Francisco de Paula, 353 aluguel 
Becco de Joze Duarte, 716  - 
Rua do Rozario, 15 

Capela da Irmandade da Lapa/Irmandade 
das Almas/Nossa Senhora da Lapa/Nossa 
Senhora da Lappa e Almas 

aluguel 
Rua da Cambauba, 36 aluguel 
Rua Direita, 272 aluguel 
Rua Direita, 273 uso cedido 
Rua Joze de Mello, 458 aluguel 
Rua das Flores, 317 

Nossa Senhora da Boa Morte 
aluguel 

Becco de Joze de Mello, 452 aluguel 
Becco de Joze de Mello, 457 - 

 
Como muitas pessoas cadastradas na Décima Urbana de 1818 possuíam mais de um imóvel, para 

representar os grandes proprietários de imóveis de Vila Boa, selecionamos apenas aqueles com mais 

de dois imóveis115 ou aqueles que possuíam pelo menos duas casas, sendo uma delas entre as mais 

valorizadas da vila116. Como podemos observar no quadro acima (Tabela 27) e na prancha “Maiores 

proprietários de Vila Boa”, o resultado é um tanto eclético, principalmente em relação aos 

proprietários. Desse apanhado encontramos não somente donas, clérigos ou oficiais de alta e baixa 

patente militar, como também muitas pessoas sem títulos honoríficos e um número considerável de 

imóveis nas mãos das irmandades. Embora os imóveis estejam espalhados por Vila Boa, mais uma vez 

percebemos uma concentração de edificações na região central, compreendendo principalmente o 

Largo do Rozario, Largo de São Francisco de Paula, Rua Direita, Largo da Matriz e Rua de Almas e 

Marinho. Nesta última rua, 10 dos 16 imóveis estavam nas mãos de apenas três pessoas: o Capitão 

Salvador Pedrozo de Campos, Margarida Jozefa dos Prazeres e o Alferes Manoel Ignacio de Faria. 

Seguindo para outro extrato da população, identificamos algumas proprietárias classificadas como 

“pobre” ou “preta” na Décima Urbana de 1818, porém detentoras de mais de um imóvel na vila. A 

“pobre” Martha Ferreira possuía dois imóveis vizinhos na Rua de Jogo de Bolla, números 612 e 613. 

Infelizmente a Décima não aponta se os imóveis estavam ocupados ou não, mas não foram tributados, 

provavelmente pelo fato da proprietária ter sido taxada de pobre.  

                                                 
115 E que não estivessem na linha de pobreza, conforme o caso de Anna Maria, que veremos adiante. 
116 Esses proprietários estão assinalados em negrito. 
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Outra proprietária nessa situação é Anna Maria, detentora de 3 imóveis em Vila Boa. Desses imóveis, 

apenas o nº 621, localizado na Rua Jogo de Bolla, foi tributado no valor de $648 réis. Os outros dois 

imóveis de Anna Maria estavam sendo utilizados pela mesma: o do Campo da Forca nº 196, que não 

foi tributado pelo fato da proprietária ter sido considerada “pobre”, já o imóvel nº 565 da rua Rio da 

Prata foi tributado, constando ser sua residência. Questionamo-nos se “Anna Maria” seria uma única 

pessoa ou se seriam pessoas homônimas. O fato é que em ambas as ocorrências o nome aparece sem 

sobrenome117.  

Como bem apontou Saint-Hilaire (1975, p. 51), “(...) o número de casas está diretamente relacionado 

com o de funcionários civis, de militares, de comerciantes, e dos artesãos cujos serviços são 

necessários.” Como abordamos anteriormente, as Décimas Urbanas da Capitania de Goiás não 

forneciam os “ofícios” de todos os proprietários, o que empobrece a análise sociotopográfica não só 

de Vila Boa, como também dos outros núcleos estudados. Para agravar a situação, a capitania tem 

carência de dados censitários que poderiam cobrir essa lacuna. Por isso a análise acaba recaindo 

principalmente nos personagens que são listados nas Décimas como as “Donas”, os funcionários da 

administração civil, os detentores de patentes militares, os párocos e as irmandades religiosas.  

Desse estrato da sociedade foi cadastrado apenas um “Çapateiro” na Décima Urbana de Vila Boa de 

1818. Francisco Çapateiro era proprietário do imóvel nº 701 no Becco de Joze Duarte, cujo rendimento 

anual era de 10$800. Mesmo que o fiscal não tenha registrado a ocupação e a finalidade da casa, 

acreditamos que estava ocupada e ainda arriscamos dizer que seu uso era misto – servindo de oficina 

e residência a Francisco. Embora não conste no arrolamento dos imóveis os ofícios de Bartholomeu de 

Araujo Lima, do Capitão Joze Tavares e de Francisco de Souza Magalhaens, conseguimos identificar 

suas respectivas ocupações, uma vez que eram membros da Junta da Décima Urbana de 1818. 

Conforme era de se esperar, no caso de Vila Boa, eram moradores de áreas mais afastadas do centro: 

o pedreiro Francisco de Souza Magalhaens alugava a casa nº 41 na Rua da Cambauba, pertencente a  

Maria Madalena. O carpinteiro Bartholomeu de Araujo Lima, por sua vez, era proprietário de dois 

imóveis próximos na Rua de Roza Gomes (números 261 e 263G), ambos utilizados por ele. O outro 

carpinteiro, o Capitão Jozé Tavares118, também possuía dois imóveis que estavam sendo utilizados por 

ele. O de nº 156 estava situado na Rua da Abadia e o outro, logo adiante, no Campo da Forca (nº 203). 

 

                                                 
117 Por outro lado, a Décima Urbana de 1818 aponta outras 13 proprietárias de nome Anna Maria, no entanto, 
com sobrenomes diferentes. O nome era muito popular em Vila Boa naquela época. 
118 Em uma das referências, seu nome apareceu como Capitão Jozé Tavares França. 
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Migrando para outra parcela da população muito significativa em Vila Boa por ser sede de Prelazia, 

destacamos grande número de clérigos e irmandades identificados na Décima Urbana de 1818. 

Embora a Prelazia de Goiás tenha sido alçada à Bispado apenas em 1826119 (AZEVEDO, 1987, p. 123), 

dois imóveis vizinhos (números 454 e 455) no Becco de Joze de Mello já estavam disponíveis para o 

futuro Bispo. Do amplo espectro de párocos em Vila Boa, destacamos dois por sua importância: o 

Reverendo Luiz Antonio da Silva e Souza e Joze Vicente de Azevedo Noronha Camara, o 

Reverendíssimo Governador da Prelazia – de quem já discorremos anteriormente.  

O Reverendo Luiz Antonio da Silva e Souza vem sendo abordado várias vezes nesta tese por ter sido o 

responsável por escrever as Memórias Históricas da Capitania de Goiás120, que também inspirou os 

escritos de certos viajantes como Pohl e Saint-Hilaire que o conheceram121. Dentre os vários cargos 

que ocupou122, foi professor de Gramática Latina, razão, pela qual se mudou para Vila Boa (TELES, 

1998, p. 27). De acordo com a Décima Urbana de Vila Boa de 1818, o Reverendo Silva e Souza residia 

em imóvel próprio (nº 89) na Rua de tras do Rozario, cujo rendimento anual seria de 28$800 réis.  

Analisando a “Tabela 27. Proprietários com mais de dois imóveis em Vila Boa em 1818”, duas 

irmandades saltam aos olhos pela quantidade de imóveis em suas mãos, caso das confrarias dos 

devotos de São Francisco de Paula e de Nossa Senhora da Lapa. Os bens da Irmandade de São Francisco 

de Paula totalizavam 6 imóveis no próprio largo da igreja e uma edificação nas imediações, no Becco 

de Joze Duarte. Sobre a ocupação dos imóveis, sabemos somente que a casa nº 353 do Largo de São 

Francisco de Paula estava alugada para Alexandre Joze Souto. Não temos maiores detalhes sobre a 

ocupação das demais edificações, uma vez que o fiscal omitiu esses dados. No entanto, como as casas 

foram tributadas, imaginamos que os outros imóveis da irmandade estivessem igualmente ocupados. 

Embora a Décima Urbana não aponte a sua tipologia, analisando Prespectiva de Villa Boa de Goyaz de 

1803 verificamos que um dos imóveis da irmandade contíguas à Igreja de São Francisco de Paula 

apresentavam dois pavimentos.  

 

                                                 
119 Enquanto permanecia na condição de Prelazia, os templos da Capitania/Província de Goiás ficavam 
subordinados a Bispados diversos como o do Rio de Janeiro e Maranhão. 
120 “O descobrimento, governo, população, e cousas mais notáveis da Capitania de Goyaz” elaborado em 1812 e 
“Memória estatística da Província de Goyaz dividida pelos Julgados de suas duas Comarcas”, de 1832, ambos 
reeditados em 1998 pelo pesquisador José Mendonça Teles. 
121 De acordo com Pohl (1976, p. 121), o Reverento Luiz Antonio da Silva e Souza desenvolvia o cargo de Vigário-
Geral da Prelazia.   
122 Segundo Francisco Ferreira dos Santos Azevedo (1987, p. 130), Silva e Souza foi governador da Prelazia, 
Deputado das Cortes de Lisboa e membro do Instituo Histórico Geográfico do Rio de Janeiro, dentre outros 
cargos.  
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Sobre a irmandade de Nossa Senhora da Lapa, identificamos pelo menos 5 imóveis em sua 

propriedade123. Os dois imóveis da irmandade na Rua Direita, vizinhos à Igreja da Lapa, estavam 

ocupados, sendo o de nº 272 alugado para o Reverendo João Pereira Cardozo e o seguinte de nº 273 

cedido para Bonifacio Furtado de Mendonça124. Além desses imóveis, foram identificados outros dois 

nas proximidades do eixo comercial Rozario – Rua Direita e outro um pouco mais afastado no Becco 

de Joze de Mello. O imóvel nº 15, o mais valorizado da irmandade, localizado na Rua do Rozario, com 

rendimento anual de 36$000 réis, estava alugado para o Reverendo Francisco Ignacio de Faria Vivas. 

Próximo dali, a casa nº 36 da Rua da Cambauba estava alugada para Angela de Souza e o imóvel nº 

458 do Becco de Joze de Mello estava alugado para João dos Santos. 

 

Imagem 59: Detalhe da Prespectiva de Villa Boa de Goyas de 1803 
destacando a Igreja de São Francisco de Paula e as casas da irmandade contíguas à igreja 

Fonte: Biblioteca Mario de Andrade – São Paulo 

A irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos pretos possuía dois imóveis vizinhos na Rua de Trás do 

Rozario, próximo à igreja da santa de devoção. A casa nº 85 estava alugada para o Ajudante Jeronimo 

Rodrigues de Moraes e a casa nº 86 não apresentava maiores detalhes a respeito de sua ocupação, 

embora a Décima tenha sido tributada. As Igrejas de Nossa Senhora do Rosário e a Matriz de Santana 

foram construídas no momento inicial da ocupação do arraial de Santana.  

                                                 
123 Estamos considerando como bens da Irmandade de Nossa Senhora da Lapa os imóveis cadastrados em nome 
de Nossa Senhora da Lapa, Capela da Irmandade da Lapa, Irmandade das Almas e Nossa Senhora da Lappa e 
Almas. 
124 Em um caso raro em Vila Boa, o imóvel foi cadastrado não tendo Bonifácio como inquilino – conforme 
verificamos no imóvel vizinho de propriedade de Nossa Senhora da Lapa, que estava alugado ao Reverendo João 
Pereira Cardozo. Imaginamos que nesse caso Bonifácio não pagava aluguel, sendo o imóvel, portanto, cedido a 
ele. Situação semelhante à encontrada em imóveis de Natividade, onde pessoas “moravam grátis” em 
determinadas casas.  
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A Matriz abrigava pelo menos quatro irmandades, uma de devoção ao Nosso Senhor dos Passos, outra 

dedicada ao Santíssimo Sacramento, ao Santo Antônio e à própria Santana. Dessas, identificamos 

apenas um imóvel da Irmandade da Senhora Santa Ana, localizado na Rua do Jogo de Bolla. O imóvel 

nº 593 estava alugado para Margarida Ribeiro, com rendimento anual de 21$000 réis.  

Próximo à Igreja Matriz estava localizada a Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte. A Irmandade de 

Nossa Senhora da Boa Morte dos homens pardos possuía 3 imóveis, dois deles alugados e um 

desocupado. O imóvel nº 317 localizado na Rua das Flores estava alugado para Francisca Rodrigues. 

Os outros imóveis se encontravam próximos ao primeiro sítio onde a igreja havia se instalado125, no 

Becco Joze de Mello. A casa nº 452 estava alugada para Caetano Rodrigues; sobre a casa nº 457, o fiscal 

não apresentou maiores detalhes, embora o imposto da Décima Urbana tenha sido taxado. Na mesma 

via identificamos um único imóvel da Irmandade de São Benedito. A casa nº 460 não apresentava 

nenhuma referência quanto à sua ocupação, mas conforme ocorreu nos casos relatados acima, o 

imóvel foi tributado, nos induzindo a acreditar que estava sendo utilizado. De acordo com Cunha 

Mattos (1979, p. 98), era a Igreja de Nossa Senhora do Carmo que abrigava a Irmandade de São 

Benedito e outra irmandade de afrodescendentes, a de Santa Efigênia, que não possuía imóveis em 

Vila Boa em 1818.  

                                                 
125 Conforme abordamos anteriormente, a ocupação primitiva da Igreja da Nossa Senhora da Boa Morte era 
próxima à Cadeia. Apenas na década de 1770 que o novo templo foi construído do Largo da Matriz. 

 

Imagem 60: Place du Palais a Goyaz 
Destaque para a monumental Matriz, o Palácio dos Governadores em sua versão Setecentista,  

a Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, o casario e o Largo da Matriz, em dia de procissão 
Fonte: Instituto Moreira Sales 
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Tomando como base o rendimento anual dos imóveis, a Irmandade da Lapa e Almas era a que mais 

recebia de seus inquilinos. Para se ter uma base, apenas o imóvel nº 15 tinha como rendimento anual 

o valor de 36$000 e estava localizado em uma das vias mais valorizadas de Vila Boa em 1818 – a Rua 

do Rozario. Nesse ranking, a Irmandade de Nossa Senhora do Rozario saiu em segundo lugar, com o 

rendimento de apenas um imóvel alugado. Seguindo a lógica do mercado, a Irmandade de Santana 

figurava em terceiro lugar, com o rendimento de seu único imóvel, situado nas proximidades da Igreja 

Matriz. Não é possível avaliar os investimentos dos aluguéis dos imóveis das irmandades refletidos nos 

templos, pois, curiosamente, nenhuma dessas igrejas em suas versões setecentistas existe mais. A 

Igreja de Nossa Senhora da Lapa foi embora com a fúria da lendária enchente do Rio Vermelho no final 

do século XIX. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário do período colonial foi posta abaixo para a 

construção de um templo neogótico na década de 1930 e a Matriz de Santana sofreu sucessivas 

reformas, pois ao longo dos séculos XVIII e XIX passou por fases de completo arruinamento. Da antiga 

Igreja Matriz para a Catedral contemporânea sobrou apenas a sua monumentalidade. 

De uma amostragem de 725 imóveis, 482 casas estavam ocupadas, 12 não estavam sendo utilizadas e 

231 imóveis não apresentavam informações quanto à sua ocupação. Desses 231 imóveis, 138 foram 

tributados em 1818, o que nos leva a crer que estavam sendo utilizados. Considerando este quadro, 

contabilizando todos os imóveis tributados, podemos afirmar que a taxa de ocupação dos imóveis de 

Vila Boa era de 85,5%, considerando um total de 620 casas tributáveis e, portanto, sendo utilizadas. 

Dos 482 imóveis cadastrados como ocupados, 104 estavam alugados, 2 foram identificados como 

“possuídos por arreto”/arrendados126, 1 casa do Senado estava cedida para o Ouvidor e outras 2 

estavam cedidas para familiares ou agregados dos proprietários127. O restante dos 373 imóveis 

estavam sendo utilizados por seus proprietários e, em alguns casos, por seus herdeiros. Da parcela dos 

12 imóveis desocupados, 10 estavam arruinados128, 1 imóvel sem morador e 1 imóvel em construção 

– todos cadastrados na repartição do Rozario. Infelizmente no caderno do distrito de Santanta, não 

foram disponibilizadas informações tão refinadas, o que compromete a análise não só dessa 

repartição, mas de Vila Boa como um todo.  

 

                                                 
126 Os dois casos ocorreram na Rua da Abadia. A casa nº 150, de propriedade de Domingos Alvares, estava 
ocupada por Gertrudes de Passos e a casa nº 169, de Bonifacio Ferreira da Lus, estava ocupada por Antonia de 
Almeida. 
127 Caso do imóvel nº 273 na Rua Direita de propriedade de Nossa Senhora da Lapa onde habitava Bonifacio 
Furtado de Mendonça e da casa nº 311, na vizinha Rua das Flores, onde residia Victoria Maria da Rocha, mãe da 
proprietária Anna Joaquina Leite. 
128 O fiscal não informa se os proprietários residiam nos imóveis arruinados. Para efeitos de sistematização dos 
dados, estamos considerando que as casas estavam desocupadas.  
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Gráfico 4. Situação dos imóveis – Vila Boa 1818 
Fonte: Caixa 20, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 

Em se tratando de um centro administrativo e sede do governo da capitania, os números se mostram 

razoáveis. Arriscamos afirmar que a taxa de ocupação seria ainda maior que 85% se os imóveis 

estivessem sido arrolados de maneira correta, ou seja, apresentando todos os dados referentes, 

inclusive, à sua ocupação, finalidade e ao seu estado de conservação. 

 

Gráfico 5. Ocupação e finalidade dos imóveis – Vila Boa 1818 
Fonte: Caixa 20, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 

De acordo com dados do Padre Silva e Souza (TELES, 1998, p. 115), Vila Boa possuía 699 fogos no ano 

de 1804. Em visita por Vila Boa, Saint Hilaire (1975, p. 50) afirmou que “várias” casas eram sobrados e 

ainda teria identificado “cerca de 900 casas”, isso em 1817. Em suas visitas em 1818, ou seja, um ano 

depois, Pohl e D’Alincourt teriam chegado a um número mais próximo do real ao tratar de 

aproximadamente de 700 casas. Cunha Mattos (1979, p. 27) alegou a existência de 749 fogos em 1824, 

nos quais residiam 8.052 pessoas. De acordo com os dados expostos e analisando o mapa elaborado 

por Henrique Morize no âmbito da Missão Cruls em 1892, verificamos que a transição de Vila Boa para 

cidade de Goiás se deu com um crescimento lento, porém gradual.  
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Mapa 18: Planta da Cidade de Goyaz elaborada por Henri Charles Morize em 1892 
Fonte: Instituto Histórico Geográfico Brasileiro – Rio de Janeiro  
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4.2. Décima Urbana de Pilar  

Reza a lenda que as vultosas minas de Pilar teriam abrigado até 9.000 escravos nos áureos tempos 

(CUNHA MATTOS, 1979, p. 40). Entretanto, naquela mesma época, mais precisamente em 1756, foram 

contabilizadas apenas 3.916 “pessoas de confissão” na Freguesia de Pilar, número já um tanto elevado 

se compararmos com os grandes centros da Capitania de Goiás – Vila Boa e Meia Ponte apresentaram 

4.000, ao passo que Traíras era a mais populosa, com 4.777129. Em 1783, o arraial possuía 522 fogos130 

conforme dado estimado por João Álvares Pereira de Fontoura, um dos juízes ordinários do Julgado de 

Pilar131, em informação disponibilizada na “Notícia Geral da Capitania de Goiás”132. Em 1816 as Décimas 

Urbanas contabilizaram 284 casas, que viriam a se tornar 246 em 1824, de acordo com a “Corographia 

Histórica” de Cunha Mattos (1979, p. 39) e apenas 213 em 1838 e 1839, dados das Décimas Urbanas133 

daqueles anos.  

 

Gráfico 6: Número de casas em Pilar por ano 
(gráfico elaborada pela autora com base em fontes diversas) 

                                                 
129 Dado de 4 de agosto de 1756 extraído do “Officio do Bispo D. Antônio do Desterro para Diogo de Mendonça 
Corte Real, em que lhe comunica a remessa da relação do número de pessoas de confissão residentes nas 
freguesias das Minas de Guayazes e Mato Grosso.” (ANAIS DA BIBLIOTECA NACIONAL, 1951, p. 57) 
130 O conceito de fogo envolve o número de unidades habitacionais. Ou seja, em um sobrado com loja no térreo 
e residência no segundo pavimento podemos dizer que possui um único fogo, no entanto um sobrado com uso 
residencial pode ter dois fogos: um no térreo e outro no segundo pavimento. 
131 João Batista de Souza era o outro juiz ordinário do Julgado de Pilar. 
132 Conferir Relação, ou Cópia que envia o Juiz Ordinário do Arraial de Pilar ao Ilmo. e Exmo. Sr. Luís da Cunha e 
Menezes na forma que se lhe determinou pela secretaria em 13 de dezembro de 1782, e expedida deste arraial 
em 3 de fevereiro de 1783, parte integrante do apanhado do “Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783” 
(BERTRAN, 2010, p. 154). 
133 No Arquivo Histórico do Estado encontramos Décimas Urbanas de anos posteriores, como as de 1838 e 1839. 
Fonte: AHE – Série Municípios - Caixa 01. Pilar de Goiás 1834 – 1850. Pasta 1838 “Coletoria – lançamentos das 
terças partes; miunças; engenhos; tavernas; décima urbana; café e fumo”. Pasta 1839 “Coletoria – relatório dos 
impostos dos rendimentos provinciais; rendimentos das terças partes dos ofícios da Justiça; imposto da décima 
urbana”. 
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Por motivos desconhecidos, encontramos no MUBAN somente as Décimas Urbanas de Pilar referentes 

ao intervalo 1810 a 1817 e a Décima de 1821. Desse apanhado, verificamos que as Décimas de 1816 

apresentavam informações mais detalhadas, razão pela qual a elegemos para cotejar com os dados do 

Diário de Viagem do Barão de Mossâmedes de 1773, da “Notícia Geral da Capitania de Goiás” de 1783, 

das Memórias Históricas de Silva e Souza de 1812 e 1832, bem como com as considerações tecidas por 

Pohl em 1819 e por Cunha Mattos em 1824. Os textos oficiais, os diários e as memórias escritas nos 

séculos passados servem de complemento para os dados contidos na Décima Urbana, enriquecendo a 

reconstituição hipotética da paisagem urbana do arraial no início do Oitocentos. 

A Décima Urbana de Pilar de 1816 apresenta dois cadernos distintos, um referente ao Lançamento da 

Décima do Arraial de Pilar e o outro direcionado à Receita da Décima do Arraial de Pilar. Para o 

levantamento dos dados, nos debruçamos no Caderno de Lançamento, que apresenta informações 

referentes à identificação dos proprietários, localização dos bens imóveis, seu estado de conservação, 

sua finalidade e taxa de ocupação e o valor do imposto cobrado, assim como a estimativa de 

rendimento anual do imóvel. Ao contrário do que percebemos nas Décimas Urbanas das outras 

cidades estudadas, no caso de Pilar não encontramos a folha inicial do Caderno de Lançamento que 

trata da Junta da Décima Urbana. Ou seja, não conseguimos levantar o nome do Superintendente, 

tampouco os dos demais membros componentes da Junta. Apenas o escrivão foi identificado na última 

folha do Caderno, encerrando o lançamento da Décima. Mesmo fazendo menção ao Superintendente, 

o escrivão Leandro Dias Barboza134 assina o documento sozinho. O Caderno de Lançamento de 1816 

não tinha suas folhas numeradas, tampouco apresentava rubrica nas páginas, procedimento padrão 

nos levantamentos das Décimas das outras localidades. 

Foram cadastrados 284 imóveis distribuídos em 16 logradouros na Décima Urbana de Pilar de 1816. A 

maioria dos 16 logradouros possuía identificação, com exceção de duas vias – que conseguimos 

localizar através do cotejamento com Décimas de outros anos do arraial. Assim sendo, naquele ano 

foram listados imóveis no [Largo da Matriz]135, Rua da Olaria, Rua das Merces, Campo da Lan, Rua dos 

Paulistas, Rua Direita, Rua das Flores, Paneleira, [Vira Copos]136, Quatro Cantos, Rua da Cadea, Largo 

do Rozario, Contagem, Rua do Rozario, Campo das Cavalhadas e Jogo da Bola137. 

 

 
                                                 
134 Não foi encontrado nenhum imóvel em nome do escrivão, nem como proprietário, tampouco como inquilino. 
135 Identificamos o nome do logradouro com o auxílio da Décima Urbana de 1821, razão pela qual o nome aparece 
entre colchetes. 
136 Idem em relação à informação referente ao Largo da Matriz. 
137 Foram respeitadas as grafias originais encontradas na Décima Urbana de Pilar de 1816. 
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Tabela 28. Décima Urbana de Pilar em 1816 – identificação dos logradouros e respectivos imóveis 
Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4 

DÉCIMA URBANA DE PILAR - 1816 
(vazio) [Largo da Matriz] - 001 - 017 17 imóveis 

Rua da Olaria 
Lado direito 018 - 026 09 imóveis 

Lado esquerdo 027 - 033 07 imóveis 

Rua das Merces 
Lado direito 034 - 038 05 imóveis 

Lado esquerdo 039 - 051 13 imóveis 

Campo de Lan 
Lado direito 052 - 066 15 imóveis  

Lado esquerdo 067 - 075 09 imóveis 

Rua dos Paulistas 
Lado direito 076 - 096 21 imóveis 

Lado esquerdo 097 01 imóvel 

Rua Direita 
Lado direito 098 - 111 14 imóveis 

Lado esquerdo 112 - 121 10 imóveis 

Rua das Flores 
Lado direito 122 - 124 03 imóveis 

Lado esquerdo 125 - 126 02 imóveis 

Paneleira 
Lado direito 127 - 138 12 imóveis 

Lado esquerdo 139 - 148 10 imóveis 

(vazio) [Vira Copos] 
Lado direito 149 - 161 13 imóveis 

Lado esquerdo 162 - 174 13 imóveis 
Quatro Cantos - 175 - 179 05 imóveis 

Rua da Cadea 
Lado direito 180 - 198 19 imóveis 

Lado esquerdo 199 - 216 18 imóveis 

Largo do Rozario 
Lado direito 217 - 218 02 imóveis 

Lado esquerdo 219 - 226 08 imóveis 

Contagem 
Lado direito 227 - 244 18 imóveis 

Lado esquerdo 245 - 253 09 imóveis 

Rua do Rozario 
Lado direito 254 - 256 03 imóveis 

Lado esquerdo 257 - 260 04 imóveis 
Campo das Cavalhadas - 261 - 265 05 imóveis 

Jogo da Bola 
Lado direito 266 - 275 10 imóveis 

Lado esquerdo 276 - 284 09 imóveis 
TOTAL                                                    284 imóveis 

A toponímia revelou aspectos interessantes do sítio, demonstrando a existência de certos 

equipamentos na urbe ou em suas proximidades, conforme verificamos nos nomes de certos 

logradouros, como Rua da Olaria, Rua da Cadea ou Contagem; da mesma forma nos acena o lugar dos 

templos do arraial: o Largo da Matriz, Largo do Rozario, Rua do Rozario e Rua da Merces. Por outro 

lado, aspectos sócio culturais e vocações locais transparecem pela toponímia, por meio de vias 

identificadas por Campo das Cavalhadas, Jogo da Bola, Vira Copos, Paneleira e Campo da Lan. Gente 

vinda de outras partes da colônia também foi homenageada, caso da Rua dos Paulistas. Essas “pistas”, 

além de darem colorido à realidade do arraial, nos guiaram na empreitada de localizar essas vias na 

planta atual de Pilar, uma vez que vários logradouros tiveram seus nomes alterados ao longo dos anos. 

Pilar, mesmo sendo um dos arraiais mais significativos do Setecentos, não possui planta daquela época 

– tampouco do Oitocentos, momento em que caiu no ostracismo até a abertura de vias de 

comunicação impulsionadas pela construção da rodovia Belém-Brasília, interligando a Itapaci, Rialma 

e Ceres na década de 1960 (DUBUGRAS, 1965, p. 05). Para nos auxiliar na análise do sítio urbano, nos 
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debruçamos na “Planta da Cidade 1964”, elaborada por Elvin Mackay Dubugras (1965) em sua tese 

“Notas sobre a arquitetura do século XVIII em Pilar de Goiás”. Levantamentos urbanos elaborados no 

âmbito do tombamento federal de Pilar, na década de 1950, também foram de extrema importância 

no processo de identificação dos logradouros, pois acenam elementos inexistentes nos dias atuais, 

conforme abordaremos adiante. 

 

Mapa 19: “N. S. Pilar – Planta da Cidade 1964” 
Fonte: Dubugras, 1965 

* legenda conforme a fonte * 
1. Casa de Câmara e Cadeia138; 2. Ermida das Mercês; 3. Campanário; 4. Ruínas da Matriz;  

5. Matriz Nova; 6. Ruínas da Igreja do Rosário; 7. Ruínas da Igreja da Ermida da Boa Morte;  
8. Casa com rótulas e teto pintado; 9. Casa com Oratório; 10. Casa na esquina do Jogo da Bola;  
11. Casa da Rua dos Paulistas I; 12. Casa da Rua dos Paulistas II; 13. Casa da Travessa da Matriz;  
14. Para a Mina do Ogó; 15. Casas demolidas na década de 50; 16. Casa do Padre Braz de Pina 

A. Rua da Cadeia; B. Rua Direita; C. Rua dos Paulistas; D. Travessa da Matriz; E. Travessa do Campo de 
Lã; F. Travessa Vira Copos; G. Beco do Jogo da Bola; H. Rio Vermelho 

                                                 
138 Ao longo do século XVIII o edifício funcionou apenas como Cadeia, uma vez que Pilar foi elevada à vila somente 
no século seguinte, mas optamos por manter a legenda conforme original de Dubugras (1965). 
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Desafios surgiram no processo de relacionar os nomes antigos com os nomes atuais dos logradouros. 

Não foram somente os nomes das vias que se alteraram com o passar dos anos, o desenho urbano de 

Pilar também sofreu transformações no século XX. Entre as décadas de 1950 e 1960, uma nova via 

paralela à Rua da Cadeia cortou perpendicularmente a Praça das Cavalhadas, a Rua Direita e a Rua dos 

Paulistas, chegando até a Rua do Campo de Lã. Desse ponto, em uma intervenção posterior, um novo 

trecho de rua foi aberto em sentido perpendicular, cortando a mesma quadra, seguindo paralela à Rua 

dos Paulistas, como se fosse uma continuação da Rua José Emídio. Percebemos nas plantas da cidade 

elaboradas pela DPHAN139 e por Dubugras (1965) que essa nova rua ainda não existia, mas a abertura 

da atual Avenida Central já estava sinalizada com linhas tracejadas, conforme observamos no Mapa 

20. 

                                                 
139 Quando o processo de tombamento federal foi elaborado na década de 1950, o IPHAN era reconhecido como 
DPHAN – Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

 
Mapa 20: Croqui de Campo de Pilar em 1952 

Nota-se que a quadra triangular ainda apresentava sua feição original, ao passo que  
trechos da Avenida Central já se faziam presentes em linhas tracejadas (marcação em vermelho) 

Fonte: DPHAN, 1952 
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As modificações na morfologia urbana não ficaram por aí. Atualmente, onde existe a Praça das Mães, 

era uma quadra completamente ocupada por casas, demolidas no início de 1950. Foi essa onda de 

demolições que impulsionou o início do processo de tombamento de Pilar, visando proteger o sítio de 

“futuras possíveis mutilações que seriam irreparáveis, desfigurando o caráter documentário do 

traçado primitivo da cidade de mineração do século XVIII”, conforme está na proposta redigida pelo 

técnico Edgard Jacintho da Silva em março de 1952140. Antes mesmo do embalo de tantas 

descaracterizações urbanas e arquitetônicas em Pilar, a Igreja Matriz foi substituída por outra, sendo 

a nova construída no adro da original, em proporções menores. 

Depois de definido o que seria o sistema viário original do arraial, nos atemos a identificar os 

logradouros encontrados em Pilar, que compreendiam principalmente ruas e largos. Algumas ruas 

mantiveram o mesmo nome. Nos outros casos, demandaria fazer a associação em função de suas 

características, como por exemplo na atual Rua Campo da Paz que conduz à Igreja das Mercês, 

inferindo tratar-se da Rua das Merces. A continuação da rua se caracteriza pela estrada que dava 

acesso às minas de Crixás. No extremo oposto de Pilar identificamos o Campo das Cavalhadas, outro 

logradouro relativamente fácil de ser relacionado uma vez que atualmente é conhecido como Praça 

das Cavalhadas. Ao que tudo indica, era lá onde ocorriam as Cavalhadas, disputa medieval entre 

mouros e cristãos, encenação muito popular nos arraiais mineradores goianos. 

A identificação de outras vias, entretanto, nos exigiu um pouco mais. Um fator primordial para localizá-

las foi a sinalização de onde estariam implantadas as extintas igrejas de Nossa Senhora do Rosário e 

da Boa Morte, assim como outros equipamentos que não existem mais como a Olaria. Encontramos 

essas evidências nos croquis elaboradas pela DPHAN no processo de tombamento e no mapa de 

Dubugras (1965). Atualmente, não existe qualquer tipo de vestígio desses templos antigos que ruíram 

ainda no século XIX. Os mapas que indicavam a existência da extinta Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário nos ajudaram a localizar a rua e o largo do Rozario, próximos ao acesso sul. Implantada em 

ponto de destaque, a igreja estaria na bifurcação da Rua da Cadea com o Largo do Rozario, dando boas 

vindas a quem chegava de Vila Boa. 

A Olaria, por sua vez, foi sinalizada no mapa elaborado pela DPHAN em 1952 (Mapa 20), a noroeste do 

núcleo, próximo ao Córrego Prainha, cruzando com a rua que segue para a Igreja das Mercês. Se 

observarmos o caminho do fiscal que passa pela Rua da Olaria em seu trajeto do Largo da Matriz à 

                                                 
140 Naquele mesmo mês, Carlos Drummond de Andrade deu parecer favorável à inscrição de Pilar nos Livros de 
Tombo Histórico e das Belas Artes. No entanto o processo viria a se prolongar por alguns bons anos, uma vez que 
o prefeito de Itapaci (sede do município) não concordava com o tombamento. Anos depois, após a emancipação 
de Pilar, o prefeito do município afirmava desconhecer o tombamento. Para maiores detalhes, conferir o 
Processo nº 458-T-52 (DPHAN, 1952). 
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Rua das Merces, verificamos a coerência em atribuir a continuação do Largo a Matriz ao caminho que 

levava à Mercês como sendo o trecho referente à Rua da Olaria. 

 

Imagem 61. Praça das Cavalhadas, transpassada pela 
Avenida Central, implantada nos anos 1950 – 1960, 

alterando o traçado original 

Imagem 62. Rua das Merces vista da torre da Igreja 
das Mercês com a Serra da Boa Vista a emoldurar a 

cidade 
Fonte: Foto da autora, 2017 Fonte: Foto da autora, 2017 

Por fim, ficaram faltando localizar outras três vias, duas delas com um número elevado de imóveis 

(Paneleira com 22 casas e Contagem com 27) e a Rua das Flores com apenas 5 casas. A identificação 

se deu por exclusão, uma vez que três logradouros do desenho original ainda não haviam sido 

cadastrados: um perpendicular à Rua da Olaria que comportaria poucos imóveis e outros dois no 

sentido sul do arraial, sendo que um coincidia com o acesso de quem vinha de Vila Boa e a outra rua 

levava à extinta Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte. Seguindo essas evidências, identificamos a Rua 

das Flores, paralela à Rua dos Paulistas, que pelas limitações naturais do terreno, em função da 

proximidade com o Córrego Prainha e dos quintais da Rua dos Paulistas, teria condições de abrigar um 

pequeno número de casas.  

Com relativa facilidade identificamos o logradouro Contagem, pois corresponia à continuação da 

estrada vindo de Vila Boa, marcada por subida acentuada no sentido de quem estava chegando ao 

arraial. Analisando documentação fiscal de 1795 a 1797, encontramos registros referentes ao 

Rendimento da Contage da Senhora da Pieade141, assinados por José Francisco Pereira do Lago, 

proprietário da casa nº 99 na Rua Direita e responsável pela Contagem no fim do Setecentos142. 

                                                 
141 Fonte: MUBAN - Caixa 175, Pasta 4.1.35. “Ofícios e Ocupações – Tabelião e Administrador – Recebedorias – 
Administradores de Rendimentos Reais III – de 1795 a 1797 – José Francisco Pereira do Lago”. 
142 Foi Superintendente da Décima Urbana de Pilar em 1814 e já tinha alçado ao posto de Tenente em 1816. 
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A Paneleira foi a última via cadastrada e estimamos que seja a rua que dava acesso à Igreja de Nossa 

Senhora da Boa Morte, implantada na cota mais alta do sítio urbano onde atualmente se encontra o 

Ginásio Municipal. Embora o terreno de acesso também seja caracterizado por uma subida acentuada 

(de quem vem do centro), é possível vislumbrar a existência de muitas casas nesse trecho. Ainda assim, 

por precaução, sinalizamos nos mapas temáticos em linhas tracejadas a localização desses imóveis 

uma vez que não existem evidências materiais que nos forneça pistas da localização das edificações 

antigas (com exceção da casa nº 126, importante remanescente do século XVIII). 

Imagem 63. Provável localização de onde estaria a 
Igreja de N. Senhora da Boa Morte, próximo de onde 

atualmente se encontra o Ginásio, implantada na 
cota mais alta do arraial, lateral  

ao principal acesso do arraial 

Imagem 64. Provável localização de onde estaria a 
Igreja de Nossa Senhora do Rosário, no vértice da 

bifurcação da Rua da Cadea e do Largo do Rozario, 
logo na entrada do principal  

acesso do arraial 
Fonte: Foto da autora, 2017 Fonte: Foto da autora, 2017 

Tendo como base uma planta digital atual143 da cidade fornecida pela Superintendência do IPHAN em 

Goiás144, espacializamos os dados da Décima Urbana de 1816 trabalhando em plataforma 

georreferenciada145. Conforme apontamos anteriormente, mesmo com o tombamento, Pilar já passou 

por vários processos de descaracterização urbanística e arquitetônica, o que dificultou no trabalho de 

identificação das ruas e também dos imóveis. Por esse motivo, salientamos que os mapas aqui 

produzidos são hipotéticos. Além da pesquisa documental e bibliográfica, a visita a campo fez parte do 

processo de identificação dos bens, assim como a consultoria dos arqueólogos que trabalharam no 

município de Pilar146. Como resultado dessa metodologia, apresentamos a Tabela 29, relacionando a 

nomenclatura das vias em 1816 com os logradouros atuais. 

                                                 
143 Arquivo .dwg, desenvolvido no AutoCad. 
144 Infelizmente a planta não possui as curvas de nível. A ausência da topografia interfere negativamente, uma 
vez que o terreno não é plano e apresenta variações significativas. Procuramos junto à Prefeitura Municipal de 
Pilar uma planta com as curvas de nível, mas a prefeitura sequer tinha uma planta da cidade para disponibilizar.  
145 Utilizando o software livre Quantum Gis. 
146 Arqueólogos Paulo Zanettini e Cláudio César de Souza e Silva, que trabalharam no âmbito do licenciamento 
ambiental da mina pertencente à Pilar de Goiás Desenvolvimento Mineral – Yamana Gold. 
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Tabela 29. Identificação dos logradouros de Pilar 
Fontes diversas  

Nome identificado na  
Décima de 1816 

Nomes Posteriores  
a 1816  

Nome Atual 

Largo da Matriz (17 casas) Travessa da Matriz Rua da Matriz 
Rua da Olaria  
(16 casas) 

Travessa da Matriz 
Rua Pilar 

Rua Zózimo de Castilho 

Rua das Merces (18 casas) - Rua Campo da Paz 
Campo da Lan (24 casas) Travessa do Campo de Lã Rua do Campo de Lã 
Rua dos Paulistas (22 casas) Rua Padre Braz Rua dos Paulistas 
Rua Direita (24 casas) Rua Direita Rua Direita 
Rua das Flores (5 casas) Rua São Sebastião Rua José Emídio  
Paneleira (22 casas) - Avenida Venâncio Xavier  
(vazio) [Vira Copos] (26 casas) Travessa Vira Copos Rua Viracopos 
Quatro Cantos (5 casas) Três Cantos Rua da Cadeia 
Rua da Cadea (37 casas) Rua da Cadeia Rua da Cadeia 
Largo do Rozario  
(10 casas) 

Atrás do Rozario 
Avenida da Cruz  

Avenida Principal  

Contagem (27 casas) - Rodovia GO-154  
Rua do Rozario  
(7 casas) 

Atrás do Rozario 
Rua Nova 

Rua da Matriz  

Campo das Cavalhadas  
(5 casas) 

Cavalhadas Cavalhadas 

Jogo da Bola  
(19 casas) 

Rua do Jogo da Bola 
Beco do Jogo 
Beco da Bola 
Rua Prainha do Jogo 

Beco do Jogo da Bola 

Mapa 21: Identificação dos Logradouros 
 (mapa hipotético elaborado pela autora com base no Lançamento da Décima e Receita de Pilar 

Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4) 
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A Décima Urbana de Pilar, tal como a de Vila Boa e Meia Ponte, registra os imóveis levando-se em 

consideração o lado direito e o lado esquerdo, sem apontar qual seria o ponto de referência. Diante 

desse fato, é possível que nossa representação da sequência dos imóveis não corresponda à realizada 

pelo fiscal em 1816, razão pela qual destacamos novamente o caráter hipotético dos mapas temáticos 

aqui apresentados. Embora o fiscal não tenha nomeado o primeiro logradouro, identificamos como 

sendo o Largo da Matriz, após analisar as Décimas de 1814 e 1821. No largo foram cadastrados apenas 

imóveis de um lado, localizados em frente ao adro da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar. A 

próxima via cadastrada foi a Rua da Olaria, seguida pela Rua das Merces. Mapeamos as casas nessas 

ruas levando-se em consideração quantos imóveis haviam sido cadastrados no lado direito e no lado 

esquerdo e quais eram as condições locais de implantação das casas. Por exemplo, não seria possível 

a existência de 13 casas no lado esquerdo da Rua das Merces, uma vez que viriam a competir com o 

espaço destinado ao adro da igreja. Considerando que o lado direito da Rua da Olaria e o lado esquerdo 

da Rua da Merces comportavam um número maior de casas, chegamos à conclusão que a opção mais 

lógica adotada pelo fiscal seria a mesma empregada para mapear os imóveis do Largo da Matriz, no 

sentido periferia – centro. 

Seguindo nessa direção, partindo da Rua das Merces, o fiscal desceu pelo Campo da Lan, cadastrando 

imóveis dos dois lados da rua. A próxima via cadastrada foi a vizinha Rua dos Paulistas. Entretanto, o 

fiscal não subiu a rua, como seria a opção mais lógica, mas foi até o fim da rua, atrás da Igreja Matriz 

e desceu até o Quatro Cantos, cadastrando 21 imóveis no lado direito. Como a quadra do lado esquerdo 

para quem desce (partindo do Largo da Matriz) era muito estreita, a Rua dos Paulistas se caracterizava 

por sua ocupação de imóveis de um lado e quintais das casas da Rua Direita do lado oposto, lado em 

que foi cadastrada apenas uma casa, voltada para a Rua dos Paulistas. Conforme apresentamos 

anteriormente, a quadra onde no século XIX estavam localizados os imóveis da Rua Direita e apenas 

um da Rua dos Paulistas, foi cortada pela Avenida Central nas décadas de 1950 e 1960. As casas 

remanescentes na quadra frontal à Matriz foram demolidas, cedendo espaço para a construção da 

Praça das Mães na década de 1970 (Imagem 65). 

Após mapear os imóveis da Rua dos Paulistas, o fiscal seguiu para a rua paralela, a Rua Direita. O 

sentido foi o inverso ao anterior, ou seja, o fiscal subiu a Rua Direita, saindo do Quatro Cantos no 

sentido do Largo da Matriz. A próxima rua cadastrada foi a Rua das Flores, paralela às ruas Direita e 

dos Paulistas. Ao que tudo indica, o mapeamento do lado direito se deu subindo a via, ou seja, saindo 

da Rua da Olaria; o lado esquerdo foi cadastrado no sentido oposto, tendo em vista as características 
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de alguns imóveis. É na Rua das Flores que está situada uma das casas remanescentes do século XVIII, 

no nº 126, de propriedade do Reverendo Antonio Joaquim Teixeira147. 

Rompendo a lógica pré-estabelecida do trajeto efetuado pelo fiscal até então, a próxima via cadastrada 

estava localizada próxima ao acesso sul do arraial e conduzia à extinta Igreja de Nossa Senhora da Boa 

Morte. Pela topografia do terreno, caracterizado por um aclive acentuado, acreditamos que o fiscal 

tenha iniciado o cadastro dos imóveis na cota mais alta, próxima à igreja, seguindo sentido centro. 

Chegamos a essa conclusão após visita in loco, quando foi constatada a possibilidade da implantação 

de maior número de imóveis do lado direito para quem está descendo a via. 

 

Imagem 65. Praça das Mães com vista para a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar 
Fonte: Superintendência Estadual do Iphan em Goiás, c. 1970  

Voltando às ruas mais centrais, o fiscal mapeou os imóveis do Vira Copos. Novamente, surgiu a dúvida 

em relação ao sentido do cadastramento, uma vez que tanto o lado direito quanto o lado esquerdo 

possuíam 13 casas. Chegamos à conclusão que o fiscal subiu a rua seguinte, no sentido de quem sai 

das minas e segue rumo aos Quatro Cantos. Nas Décimas Urbanas de 1839, verificamos que este largo, 

naquela época, era chamado Três Cantos. Lá foram mapeados apenas imóveis no lado direito, sentido 

para quem segue em direção à Rua da Cadea, próxima via percorrida pelo fiscal. O sentido seguiu 

centro – periferia, nessa rua que abrigou três das casas mais valorizadas em Pilar em 1816. 

Compondo com a Rua da Cadea uma bifurcação arrematada em seu vértice pela Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário, o fiscal seguiu com o mapeamento das casas no Largo do Rozario. O sentido do 

trajeto segue a mesma lógica anterior, centro – periferia. Nessa direção, o fiscal também cadastrou os 

imóveis da Contagem, que coincide com o principal acesso do arraial. Como essa via se caracteriza por 

                                                 
147 Atualmente a casa é conhecida como “Casa Dona Otília”, uma referência a uma antiga moradora. Ainda 
apresenta as belas rótulas de madeira nas janelas, um dos raríssimos exemplares remanescentes em Goiás. 
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um declive de quem sai de Pilar, conseguimos vislumbrar o sentido do fiscal e a identificação do lado 

direito e lado esquerdo apenas após visita in loco. O lado direito de quem desce, no sentido de quem 

sai de Pilar, comportaria 18 casas e o lado oposto, de topografia mais acidentada, 9 imóveis 

cadastrados do lado esquerdo. 

A outra rua cadastrada foi a Rua do Rozario, continuação do largo do mesmo nome. Na Décima Urbana 

de 1821, os dois logradouros (rua e largo do Rozario) foram classificados conjuntamente como Rua do 

Rozario. Na Décima de 1839, foram classificados como Atrás do Rozario148. Próximo dali estava o 

Campo das Cavalhadas, na qual foram cadastradas apenas 5 casas. Conforme abordamos 

anteriormente, o campo foi desfigurado em função da abertura da Avenida Central em meados do 

século XX. A última via cadastrada foi a do Jogo da Bola, um dos acessos à zona mineradora do arraial. 

Como foram mapeados 9 imóveis no lado esquerdo e 10 no lado direito, encontramos dificuldade em 

imaginar o trajeto do fiscal. Todavia nos baseamos no sentido do percurso efetuado na vizinha Vira 

Copos, cujo cadastro dos imóveis se fez subindo a via, ou seja, sentido zona de mineração – centro. 

Atualmente, o beco encontra-se fechado e serve de quintal para a conhecida “casa de enxaimel”, 

remanescente do século XVIII, cadastrada como nº 180, cujo acesso se dá pela Rua da Cadea. 

Mapa 22: Fluxo da Décima Urbana de Pilar 
 (mapa hipotético elaborado pela autora com base no Lançamento da Décima e Receita de Pilar 

Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4) 

                                                 
148 Esse indício reforça a hipótese de que a fachada frontal da Igreja de Nossa Senhora do Rosário estaria voltada 
para quem chegava no arraial, uma vez que a rua foi nomeada como Atrás do Rozario. 
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Concluímos que o fiscal responsável por cadastrar os imóveis de Pilar em 1816, em alguns momentos, 

parece seguir certa lógica ao percorrer vias contínuas mantendo o mesmo sentido. Entretanto, em 

outros casos, parte para o cadastro de vias que se encontravam longe do fluxo habitual, quebrando a 

lógica anterior. Novamente nos deparamos com o mesmo enigma enfrentado nos casos de Vila Boa e 

Meia Ponte, ao tentar adivinhar qual seria o ponto de referência do fiscal no momento em que ele 

cadastrou inferindo sobre o “lado direito” e o “lado esquerdo”. Norteados pelo bom senso, 

reconstituímos, hipoteticamente, o trajeto percorrido pelo fiscal, sendo para tanto fundamental a 

documentação disponível (composta sobretudo por mapas e fotos do século XX) e as visitas a Pilar. A 

ausência de mapas dos séculos XVIII e XIX para complementar a análise, assim como a memória 

iconográfica anterior ao século XX, foram lacunas que tiveram de ser suprimidas com outros meios. 

Reconstrução do espaço urbano de Pilar no pós-ouro (1816) 

Ao compararmos os dados das Décimas de 1816 e 1821, percebemos que o número de casas diminuiu 

de 284 para 241, ou seja, 15% em cinco anos, acenando para o fenômeno de retração do núcleo 

urbano. Estes imóveis estavam localizados na Rua das Flores149, Rua da Olaria, Largo do Rozario150, Rua 

das Merces, Campo de Lã, Rua dos Paulistas, Paneleira, Vira Copos, Quatro Cantos, Rua da Cadeia, 

Jogo da Bola e Contagem151. O cenário ficou ainda pior ao analisarmos os dados referentes à Décima 

de 1838. O núcleo urbano se retraiu ainda mais, com o cadastro de apenas 213 casas (incluindo os 55 

imóveis arruinados) em Pilar. Em 1824, Cunha Mattos (1979, p. 39) sinalizou que o “arraial vai 

caminhando para uma completa aniquilação: as suas famílias mais nobres acham-se quase extintas; e 

grandes propriedades de casas estão completamente abandonadas”. Confrontando esse relato de 

Cunha Mattos com os dados das Décimas Urbanas de 1816, 1821, 1838 e 1839, percebemos que o 

cenário era mesmo desolador. 

As informações constantes na Décima Urbana de 1816 nos dão um retrato da situação naquele ano: 

dos 284 imóveis, apenas 76 casas foram taxadas, o que corresponde a 27% do total. Dos 73% restantes, 

86 imóveis não apresentaram informações sobre a ocupação e o estado de conservação do imóvel, 2 

casas foram consideradas “inúteis”, 4 “vagas” e 116 foram classificadas como “arruinadas” (o que 

corresponde a 40,8% do total, dando pistas sobre um arraial em processo de esvaziamento). No mapa, 

inferimos que os “imóveis ocupados” eram aqueles tributados por estarem sendo utilizados; “sem 

                                                 
149 Essa rua não foi cadastrada em 1821. Entretanto, um dos imóveis remanescentes do século XVIII de Pilar se 
encontra na esquina da Rua das Flores com a Rua da Olaria, sinalizado anteriormente como “Casa Dona Otília”. 
150 Conforme apontamos anteriormente, esse logradouro não foi cadastrado na Décima Urbana de 1821. Como 
a Rua do Rozario foi classificada com um número muito superior ao das décimas anteriores, imaginamos que o 
fiscal de 1821 teria considerado os dois logradouros como sendo um só. 
151 Mesmo que o nome dessa via não apareça na Décima Urbana de 1821, por exclusão, acreditamos que o último 
logradouro cadastrado sem identificação seja a Contagem. 
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dados” eram aqueles não tributados, e os “imóveis desocupados” incluem as casas classificadas na 

Décima como arruinadas, inúteis ou vagas. 

 

Gráfico 7. Situação dos imóveis – Pilar 1816 
Fonte: Caixa 20, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 

O número de imóveis desocupados chamou a nossa atenção, uma vez que quase metade do arraial 

em 1816 se encontrava nessa situação. Somados esses dados àqueles imóveis cujo status de ocupação 

não estavam disponíveis, chegamos a números alarmantes. Nenhum imóvel da rua do Jogo da Bolla 

foi tributado152 e 13 dessas casas desapareceram em 1821. Na Rua das Merces, onde foram 

cadastrados 18 imóveis, residia somente uma pessoa, Maria Thereza de Jesus, na casa nº 47. No Campo 

das Cavalhadas também só habitava uma pessoa, o Alferes Jozé Cipriano, no imóvel nº 261, assim 

como na Rua do Rozario, onde morava o Tenente Marinho Pereira, na casa nº 258. Outras ruas 

possuíam somente 2 ou 3 imóveis ocupados153, reforçando a ideia de uma cidade fantasma. Alguns 

logradouros ainda mantinham certa dinâmica urbana pelo índice de ocupação satisfatório para aquele 

cenário, como o Largo da Matriz, a Rua Direita ou a Rua da Cadea. Nestas duas últimas, estavam 

concentrados os imóveis mais valorizados de Pilar.  

E o que dizer dos imóveis que estavam habitados, porém não tributados em função do perfil social dos 

moradores? Quarenta imóveis eram ocupados por “viuvas pobres”, “viuvas miseráveis”, “cegos”, 

“cegos mendigos”, “doentes”, “indigentes”, “mendigos”, “miseráveis”, “pobres”, “velhos” e “velhos 

pobres”. Essas pessoas tinham nome: Romana Diamante (pobre), Aleixo (mendigo cego), Antonia 

Ribeira (miserável), Maria Francisca (viuva pobre), Antonia de Souza (indigente), Manoel Pereira do 

                                                 
152 Seja por isenção do imposto devido à pobreza do proprietário, pelo fato do imóvel estar arruinado ou 
simplesmente por não apresentar dados referentes à coleta da décima. 
153 Como a Rua das Flores, Largo do Rozario, Contagem e Quatro Cantos. 
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Lago (mendigo), Francisco Barboza de Godoi (velho)... O velho Chico, proprietário da casa nº 52 no 

Campo da Lan, poderia até ser parente de João de Godoi Pinto da Silveira, que ganhou a patente de 

guarda-mor pela descoberta de ouro em Papuã154 em 1741, na região que mais tarde seria conhecida 

como Pilar. Por outro lado, Manoel Pereira do Lago, proprietário do imóvel nº 121, poderia ter raízes 

nobres provenientes do rico minerador de meados do Setecentos, o Capitão Francisco Pereira do Lago. 

Manoel era mendigo, mas dono de uma casa na Rua Direita, vizinho de porta do Reverendo Vigário 

Thomaz Pinto Adorno França, proprietário de um dos imóveis mais valorizados de Pilar, cujo 

rendimento anual era de 7$200 réis. 

 

Gráfico 8. Ocupação e finalidade dos imóveis – Pilar 1816 
Fonte: Caixa 20, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 

Analisando a prancha “Categorização dos proprietários”, identificamos alguns bolsões onde se 

concentravam um número maior de pessoas classificadas como indigentes e pobres, com destaque 

para a Paneleira e Vira Copos. Essa parcela da população também se encontrava entremeada a 

“donas”, clérigos e homens com patentes militares em casas vizinhas à Rua da Cadea ou à Rua Direita. 

Parte do que sobrou da elite de Pilar normalmente residia nas ruas mais centrais, como verificamos ao 

analisar o status social dos moradores da Rua dos Paulistas, composta por gente comum, mas também 

por “donas” e capitães. Uma categoria identificada em Pilar e não encontrada nos outros arraiais ou 

em Vila Boa é a dos educadores, uma vez que encontramos um professor e um licenciado. O Professor 

João Soares Baptista morava na Rua Direita nº 107 e o Licenciado Joaquim Jozé Gomes Tição na Rua 

da Cadea nº 180. Em Pilar, ao contrário dos outros arraiais como Natividade e Meia Ponte, a paisagem 

social ainda se revelava um pouco homogênea em certas partes do núcleo, embora a mescla de 

diferentes estratos sociais já se fizesse notar. 

                                                 
154 Como a região era conhecida antes de ser Pilar. Papuã era o nome do capim típico daquelas paragens (CUNHA 
MATTOS, 1979). 
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Não tem como negar, Pilar era o retrato da decadência relatada pelos cronistas e viajantes no início 

do século XIX. Tal fato pode ser reforçado se levarmos em conta que Pilar foi classificada, em 1773, 

como sendo o arraial mais “opulento” num momento em que a extração aurífera já não contava índices 

elevados em sítios importantes como Vila Boa ou Meia Ponte. Em suas memórias, o governador José 

de Almeida de Vasconcellos Soveral e Carvalho retratou a festividade com que foi recebido depois de 

ter saído de Vila Boa e chegado a Pilar em julho de 1773. No dia anterior à sua chegada, foi recebido 

pelo Ouvidor155 e pelos Juízes Ordinários daquele Julgado em um ponto intermediário da estrada, o 

Cítio de Belas (PINHEIRO; COELHO, 2006).  

Durante sua estadia, o governador formou duas Companhias de Ordenanças com os moradores 

alistados e proveu o posto de Alferes. Aquela região era conhecida por ataques dos índios Caiapó nas 

estradas e de quilombolas nas lavras de ouro e fazendas vizinhas. Salles (1992, p. 290) relata alguns 

desses episódios, sendo um deles digno de nota. Em um minucioso trabalho de inteligência e 

planejamento, escravos e quilombolas adquiriram chumbo e pólvora que seriam usados em ataques 

na igreja (ou em outro ponto de relativa importância) durante as festividades do Divino, em 1755. A 

rebelião foi descoberta pelas autoridades locais e, naquele ano, a festa não aconteceu.  

 

                                                 
155 Antônio Jozé Cabral de Almeida era o ouvidor da comarca em 1773. 

 

Imagem 66. Cadeia 
Fonte: Foto da autora, 2016 
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Verdadeiras testemunhas da cultura material daquela época, as poucas casas do século XVIII 

impressionam por serem exemplares únicos, encontrados somente em Pilar. Dois dos remanescentes 

do Setecentos figuram entre os imóveis mais valorizados do arraial em 1816. A famosa “casa de 

enxaimel” era propriedade do Licenciado Joaquim Jozé Gomes Tição, cujo rendimento anual era de 

7$200 réis. O imóvel de nº 180 estava localizado na esquina da Rua da Cadea com o Jogo da Bola.  

 
 

Imagem 67. Casa de Enxaimel na esquina da Rua da 
Cadea com Jogo da Bola 

Imagem 68. Beco do Jogo da Bola, cujo calçamento 
original foi recuperado em 2015 

Fonte: Fotos da autora, 2016 Fonte: Foto da autora, 2016 

Outra casa que chama atenção, e também ficava na Rua da Cadea, é a “casa setecentista”, 

caracterizada por suas imensas rótulas que resistiram aos séculos. As rótulas apresentam treliças de 

madeira coroadas por bandeiras fixas ricamente talhadas, compondo um delicado rendilhado que filtra 

a luz do dia no interior da casa. Por sua localização, acreditamos que se trata da casa nº 205, de 

propriedade do Capitão Comandante Jozé Pereira de Oliveira e Lago. Assim como a casa anterior, este 

exemplar era um dos mais bem valorizados do núcleo, com rendimento anual de 7$200 réis.  

 

  

Imagem 69.  Casa Setecentista na Rua da Cadea 
Fonte: Foto da autora, 2005 

Imagem 70. Rótula 
Fonte: Foto da autora, 2005 
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Tendo como base os dados da Décima Urbana de 1816, outros imóveis apresentavam o mesmo 

rendimento anual. Em alguns casos, em 1814, apresentavam ainda cifras mais elevadas. Isso nos faz 

acreditar que chegaram até o início do século XIX outros valiosos exemplares arquitetônicos como 

esses, que ruíram com a passagem dos anos.  

Fortes evidências nos levam a crer que os dois proprietários citados acima são parentes próximos de 

mineradores e proprietários rurais de 1783, apontados na “Notícia Geral da Capitania de Goiás” 

(BERTRAN, 2010, p. 152). Ao que tudo indica, o Licenciado Joaquim Jozé Gomes Tição poderia ser filho 

do português Licenciado Francisco Gomes Tição com Dona Eufrasia Maria Xavier Pissaro, filha de 

paulistas156. Francisco Tição era um dos proprietários da lavra no Ribeirão Fundão, sócio do Capitão 

Francisco Pereira do Lago e outros parceiros não identificados, responsáveis por 95 escravos. Por outro 

lado, o Capitão Comandante Jozé Pereira de Oliveira e Lago, proprietário da “casa setecentista” 

poderia apresentar parentesco com o sócio de Tição. Outro provável parente do minerador seria o 

Tenente Jozé Francisco Pereira do Lago, contratador da Contagem da Senhora da Piedade entre 1795 

– 1797 e residente no imóvel nº 99 da Rua Direita. 

Tratando de laços familiares, na Décima Urbana de 1816 de Vila Boa, foi cadastrado como inquilino de 

uma casa alugada no Largo do Chafariz o Tenente Antonio Joze Gomes Tição, que acreditamos ser 

aparentado da família Tição de Pilar. Chegamos a imaginar que poderia ser irmão do Licenciado 

Joaquim Jozé Gomes Tição, no entanto, da união de Dona Eufrazia com Francisco Gomes Tição, só 

prosperaram duas “filhas femeas e hum macho”157. Buscando pelas filhas de Dona Eufrázia na Décima 

Urbana de Pilar, encontramos o registro da proprietária da casa nº 113 na Rua Direita, a Dona Joaquina 

Gomes Pissarro158. Confirmamos o laço de parentesco ao cotejarmos os dados com a Décima Urbana 

de Pilar de 1814 e no registro constar que a proprietária da mesma casa nº 113 era Dona Joaquina 

Gomes Tição.  

 

 

                                                 
156 A união do casal consta como a primeira referência que é feita à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, 
ocorrido em 1753 (DUBUGRAS, 1965, p. 36). 
157 O documento de 1782 não revela o nome dos filhos. Conferir REQUERIMENTO do Juiz de Órfãos do arraial do 
Pilar, capitania de Goiás, Francisco Gomes Tição, viúvo de Eurfázia Maria Tavares e Pissarro, à rainha, solicitando 
que por seu falecimento, e tendo filhos menores, faça-se o inventário de seus bens através do Juízo de Órfãos e 
que, estes mesmos bens, não sejam arrematados, mas sim conservados em poder do testamenteiro. [Maio, 15, 
ant. 1782]. AHU_ACL_CU_008, CX. 33, D. 2039. 
158 Localizamos outra pessoa que poderia ser a outra filha de Dona Eufrazia e Francisco Gomes Tição: Roza Maria 
Pissarro, proprietária da casa nº 06 no Largo da Matriz. Na Décima de 1821 detectamos o que poderia ser o seu 
nome completo, quando foi cadastrada como Dona Roza Maria Pissarro Meirelles. 
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Comparado ao valor do rendimento anual dos imóveis mais valorizados de Pilar em 1816, a casa de 

Dona Joaquina Gomes Pissarro tinha uma boa cotação com rendimento anual de 3$600 réis. 

Entretanto, a sua casa, como a de tantos outros, sofreu uma desvalorização notável em dois anos: de 

acordo com a Décima de 1814, a avaliação do rendimento anual do mesmo imóvel era de 7$200 réis159. 

Na Tabela 30, sinalizamos os imóveis mais valorizados em 1816 e um quadro comparativo, com a 

avaliação dos mesmos imóveis dois anos antes, tendo como base a Décima Urbana de 1814. 

Em 1816, a concentração dos imóveis mais valorizados, levando-se em consideração o rendimento 

anual do imóvel de 7$200 réis, envolvia apenas casas localizadas nas ruas da Cadea e Direita. 

Cotejando os dados com os valores registrados dois anos antes, identificamos que os imóveis mais 

valorizados também se encontravam em outros logradouros centrais, como no Largo da Matriz, Largo 

do Rozario, Rua dos Paulistas e Vira Copos, com valores muito superiores a 7$200 réis. Ou seja, dentro 

de poucos anos, os imóveis tiveram uma desvalorização bastante acentuada, o que reforça o caráter 

de crise em que vivia Pilar no início do Oitocentos. 

Tabela 30. Imóveis mais valorizados no arraial de Pilar em 1816 (quadro comparativo com 1814)  
Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4 

Logradouro Proprietário e morador 
Rend. 

Anual 1816 
Rend. Anual 

1814 

Rua da Cadea, 205  
Capitão Comandante Jozé Pereira de Oliveira e 
Lago 

7$200 réis 20$000 réis 

Rua Direita, 112  Capitão Manoel Antonio de Siqueira 7$200 réis 16$000 réis 
Rua da Cadea, 198  Capitão Vicente Jozé Ferreira de Azevedo 7$200 réis 16$000 réis 
Rua da Cadea, 180  Licenciado Joaquim Jozé Gomes Tição 7$200 réis 7$200 réis 
Rua Direita, 120  Reverendo Vigário Thomaz Pinto Adorno França 7$200 réis 7$200 réis 

[Vira Copos], 154  Joanna da Silva 3$600 réis 25$000 réis 
Largo do Rozario, 217  Siverina da Silva160 3$600 réis 17$000 réis 
[Largo da Matriz], 13 Reverendo Silverio Lourenço Seixas 3$600 réis 10$800 réis 
Rua dos Paulistas, 82  Capitão Francisco Correa de Assumpção 3$600 réis 10$800 réis 
Rua dos Paulistas, 93  Capitão Jozé Ribeiro Filgueiras de Amorim 3$600 réis 10$800 réis 

 

 

                                                 
159 A título de comparação, o imóvel mais valorizado de Vila Boa em 1818 tinha rendimento anual de 86$400 réis. 
Indo um pouco mais longe, Pohl (1976, p. 113) afirmou que uma unidade da famosa marmelada do arraial de 
Santa Luzia chegava ao Rio de Janeiro com a variação de preço entre 2$800 a 4$200. Ou seja, o rendimento anual 
das casas mais valorizadas de Pilar em 1816 estava equiparado ao valor de duas marmeladas importadas da 
Capitania de Goiás na Corte. 
160 Nas Décimas Urbanas de Pilar de 1814 e 1821, Siverina da Silva era mencionada com o pronome de tratamento 
“Dona”.  
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Um caso interessante diz respeito ao imóvel nº 154 de Joanna da Silva, na Vira Copos. A casa em 1814 

era o imóvel mais valorizado de Pilar, cujo rendimento anual chegava a 25$000 réis, cifra similar aos 

imóveis mais bem cotados em Meia Ponte em 1819 e em Natividade em 1817. Em 1816, o mesmo 

imóvel foi avaliado com apenas 14% do valor atribuído em 1814, ou seja, o seu rendimento anual foi 

avaliado em 3$600. Curiosamente, em 1821 o seu rendimento anual passou para 7$200 réis, 

demonstrando oscilação no mercado imobiliário de Pilar. 

Do conjunto de proprietários elencados na Décima Urbana de 1816, apenas cinco possuíam dois 

imóveis no núcleo urbano, conforme consta na Tabela 31. Dos cinco, três pessoas usufruíam de pelo 

menos um dos bens, caso de Victorina de Souza (casa nº 77 – com rendimento anual de 1$800 réis), 

do Capitão Francisco Correa de Assumpção (rendimento anual de 3$600 réis – imóvel nº 82) e do 

Capitão Vicente Jozé Ferreira de Azevedo (casa nº 198 – e rendimento anual de 7$200 réis, ou seja, 

uma das mais valorizadas de Pilar naquele ano). Por outro lado, tanto Efigenia Francisca quanto o órfão 

Manoel Francisco, mesmo possuindo dois imóveis no arraial em 1816, não usufruíam dos mesmos, 

devido ao seu péssimo estado de conservação. 

Tabela 31. Proprietários com mais de um imóvel no arraial de Pilar em 1816 
Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4 

Logradouro Proprietário Finalidade do imóvel 
Rua das Merces, 37 

Efigenia Francisca 
sem uso (arruinado) 

Rua das Merces, 38 sem uso (arruinado) 
Rua dos Paulistas, 77  

Victoria de Souza 
uso próprio 

Rua dos Paulistas, 78 sem uso (arruinado) 
Rua dos Paulistas, 82 

Capitão Francisco Correa de Assumpção 
uso próprio 

Rua dos Paulistas, 83 sem uso (arruinado) 
Rua dos Paulistas, 89 

Órfão Manoel Francisco 
sem uso (arruinado) 

Rua dos Paulistas, 90 sem uso (arruinado) 
Rua dos Paulistas, 91 

Capitão Vicente Jozé Ferreira de Azevedo 
sem uso (arruinado) 

Rua da Cadea, 198  uso próprio 
 

Um fato interessante que observamos no caso de Pilar, é que as casas pertencentes aos mesmos 

proprietários, na maioria dos casos, eram imóveis vizinhos, ou seja, um estava localizado exatamente 

ao lado do outro, na mesma rua. Somente os imóveis do Capitão Vicente Jozé Ferreira de Azevedo não 

gozavam dessa configuração, uma vez que sua residência ficava na Rua da Cadea e a outra casa de sua 

propriedade estava situada na Rua dos Paulistas. Outro aspecto inusitado de Pilar é que os 

proprietários de imóveis alugados em 1816 possuíam apenas um bem, ou seja, alugavam a única casa 

que possuíam no arraial.  
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O Capitão Francisco Correa de Assumpção, proprietário de dois imóveis vizinhos localizados próximos 

à Matriz, na Rua dos Paulistas, desempenhou papel importante em Pilar, uma vez que foi o responsável 

pela tentativa de reativar a mineração no Moquem com a construção de um aqueduto de madeira em 

1819. A função do “bicame” era transportar água do Rio Vermelho para viabilizar a ativação daquelas 

minas, que só funcionavam no tempo das águas. Mesmo depois de uma obra de tal vulto161, Pohl (1976, 

p. 189) testemunha que nada ouviu “dizer sobre a extração de ouro que se pretendia obter com essa 

obra”. Cunha Mattos (2004, p. 130) revela quais seriam as causas do insucesso dessa empreitada: a 

calha não teria ficado totalmente nivelada, mas mesmo se tivesse, não teria água para transportar, 

devido à sua escassez.  

A equipe da Zanettini Arqueologia encontrou nos arredores de Pilar162 vestígios do bicame, assim como 

de caixas escavadas na rocha e aquedutos. Sobre as caixas escavadas, “as únicas conhecidas até os dias 

de hoje”, a equipe de arqueologia não chegou a um consenso sobre o seu funcionamento. A respeito 

do aqueduto e do bicame, Zanettini Arqueologia (2017, p. 37) conclui que: 

Por causa do relevo acidentado da região, os mineradores desenvolveram 
estratégias engenhosas de captação e condução de água para uso nas áreas de lavra. 
Uma das técnicas desenvolvidas foi a construção de aquedutos. 

A água corria por canais escavados no solo até chegar em estruturas de pedra que 
serviam como base para encaixe de canaletas de madeira, que permitiam controlar 
e encaminhar a água ao longo de cristas e encostas até o local onde era extraído o 
ouro. Uma das mais bonitas obras desse tipo é conhecida como bicame. 

  
Imagem 71. Vestígios de bicame localizado na 

Fazenda Coelho 
Fonte: ZANETTINI, 2017 

Imagem 72. Caixas escavadas na rocha no  
Sítio Arqueológico Jordino 

Fonte: ZANETTINI, 2017  

                                                 
161 De acordo com Pohl (1976, p. 189), a obra teria custado 1:800$000 réis. 
162 Em seis anos de pesquisa, foram cadastrados 10 sítios arqueológicos e identificadas mais de 570 estruturas 
arqueológicas, de onde coletaram mais de 15.000 peças (ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2017, p. 26). 
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Em “Notícia Geral da Capitania de Goiás de 1783”163, encontramos uma lista dos principais 

mineradores de Pilar, apresentando o sítio de extração e o número de escravos de cada um. Além das 

“lavras com formalidade e administração”, foram elencados os principais faiscadores da região, que se 

mudavam ao sabor de novas conquistas e que apresentavam um número de escravos bem inferior se 

comparados aos mineradores. No total, 506 escravos trabalhavam nas lavras formalizadas, sendo a do 

Ribeirão de Gorinos responsável por 140 trabalhadores164. Ao cruzarmos os nomes dos mineradores e 

faiscadores de 1783 com os proprietários de imóveis listados na Décima Urbana de 1816, verificamos 

que nesse intervalo de tempo essas pessoas poderiam ter se mudado para outro lugar em busca de 

ouro ou simplesmente teriam vindo a óbito, visto que se passaram 33 anos.  

Conforme abordamos anteriormente, a produção de açúcar e aguardente ficava por conta dos 

engenhos localizados nas cercanias de Pilar, que totalizavam 289 escravos como mão de obra. Diante 

disso, não é de se espantar a existência de 48 tavernas (destinadas ao consumo de aguardente, dentre 

outros produtos) no arraial em 1783 (BERTRAN, 2010, p. 154), muitas provavelmente concentradas na 

Rua Vira Copos ou Jogo de Bola, caminhos para a Serra do Moquem, que abrigava a maior parte das 

lavras, principalmente na região do Morro da Pedreira.  

Mesmo que os registros oficiais identifiquem apenas homens como responsáveis na lida da mineração 

ou dos engenhos, a maioria dos imóveis de Pilar estava concentrada nas mãos de mulheres em 1816. 

De acordo com a Décima, das 284 casas do núcleo urbano, 118 pertenciam a proprietárias do gênero 

feminino, 111 ao gênero masculino, 3 pertenciam às irmandades e ao hospício (identificados no gráfico 

como n/a) e o restante dos 52 imóveis a proprietários não identificados. 

                                                 
163 Conferir “Relação, ou Cópia que envia o Juiz Ordinário do Arraial de Pilar ao Ilmo. e Exmo. Sr. Luís da Cunha e 
Menezes na forma que se lhe determinou pela secretaria em 13 de dezembro de 1782, e expedida deste arraial 
em 3 de fevereiro de 1783, parte integrante do apanhado do “Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783” 
(BERTRAN, 2010, p. 152, 153). 
164 Lavra sob responsabilidade de Antônio de Meirelles Lobo, Tenente José de Aquiar Fagundes, Alferes Ignácio 
Figueiredo Mascarenhas e sócios. (BERTRAN, 2010, p. 153) 

 

 

Gráfico 9: Distribuição dos imóveis por gênero – Pilar 1816 
Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 
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As “Donas” e “viúvas” possuíam um total de 21 imóveis em Pilar. Dos 11 imóveis pertencentes às 

viúvas165, em nenhum deles incidia o tributo da Décima Urbana, sendo que um se encontrava arruinado 

e os demais não apresentavam qualquer informação a respeito de seu estado de conservação ou 

ocupação. Por outro lado, dos 10 imóveis pertencentes às “Donas”, somente a metade estava sendo 

utilizado166, sendo que os demais estavam arruinados ou sequer apresentavam informações mais 

detalhadas. Mais uma vez, percebemos esse fenômeno que é típico dos arraiais da Capitania de Goiás: 

o grande número de mulheres proprietárias de imóveis urbanos. A tese de que grande parte delas era 

solteira se reforça por um comentário feito por um dos Juízes Ordinários de Pilar em 1783, João Alvares 

Pereira de Fontoura, na “Notícia Geral da Capitania de Goiás” (2010, p. 154): 

Acha-se nesta freguesia, quinhentos e vinte e dois fogos - ou moradores - entre os 
quais há trinta e dois casais de brancos, sessenta e quatro de pardos em que entram 
alguns homens brancos casados com pardas, que no comum destas terras se 
reputam com a qualidade das mulheres, entrando mais dois brancos casados com 
negra e trinta e nove casais de pretos forros, sendo que os casais de cativos são 
muitos e lhe não pude averiguar o número. 

A situação dos clérigos, por sua vez, era privilegiada em um arraial onde pelo menos 15% da população 

era taxada como “pobre”, “miserável” ou “indigente”. Dos 5 religiosos listados, todos possuíam 

imóveis em bom estado e distribuídos, inclusive, em áreas nobres do núcleo, como na Rua dos 

Paulistas, Rua Direita e Rua da Cadea. Desses bens de raiz, a casa do Reverendo Vigário Thomaz Pinto 

Adorno França, na Rua Direita nº 120, constava entre as edificações mais valorizadas do conjunto, cujo 

rendimento anual era de 7$200 réis. 

Identificamos um homônimo do padre na Nobiliarchia Paulistana de Pedro Taques de Almeida Paes 

Leme, da segunda metade do século XVIII (1953b, p. 135). Entretanto, acreditamos ser apenas um 

parente que o homenageou com o seu nome, tendo em vista que o Reverendo Vigário Thomaz Pinto 

Adorno França ainda estava vivo em Pilar em 1821, conforme verificamos na Décima Urbana daquele 

ano. Nos escritos de Taques, Thomaz José Pinto Adorno França, santista, era filho de Francisca Pinto 

da Rocha (provavelmente paulista) e do cirurgião francês René Le Roux. De acordo com o genealogista, 

Thomaz era solteiro e “foi o primeiro provedor comissário de registro das minas do Desemboque”, ou 

seja, já estava em minas goianas no Setecentos, uma vez que nasceu entre os anos 1730 e 1740. 

 

 

                                                 
165 Incluindo as “viuvas pobres” e a “viuva miserável”. 
166 Estes cinco imóveis estavam espalhados pelas Ruas das Flores, Direita e Paulistas. 
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Em posição de destaque no núcleo ainda hoje, a casa atribuída ao Reverendo Braz Luiz de Pinna se 
destaca na paisagem167. Nascido no Rio de Janeiro em 1740, o padre se mudou para a Capitania de 
Goiás quando o seu filho Fidencio Gracianno de Pinna já havia nascido (JAYME, 1973, p. 245). 
Fidencio se tornou Capitão em Meia Ponte e, anos mais tarde, alçou ao posto de Sargento Mor. Foi 
Fidencio quem disseminou o sobrenome Pina em Pirenópolis (Meia Ponte)168, onde era proprietário 
de imóveis urbanos e rurais169. 

 
 

Imagem 73. Vista aérea de Pilar – a casa atribuída ao Padre Braz de Pinna no sopé da Serra, 
atrás da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar 

Fonte: Arquivo Central do IPHAN – Rio de Janeiro 
 
 

                                                 
167 Dubugras (1981) identificou essa casa como sendo do Padre Braz de Pinna, informação replicada por todos 
que trabalham tendo o arquiteto como fonte. 
168 Fidencio teria um irmão, homônimo de seu pai. Faleceu em Itu, onde se dedicou ao sacerdócio. (JAYME, 1973, 
p. 246) 
169 A biografia deste que foi o genearca da tradicional família Pina está mais detalhada no trecho em que tratamos 
de Meia Ponte. 
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Jarbas Jayme (1973, p. 247) afirma que o padre Braz foi o responsável pela construção do chafariz 

próximo à Matriz, na ocasião em que edificou sua casa “de grandes proporções”. Esse episódio, 

contudo, teria ocorrido em momento anterior a 1816, uma vez que na Décima Urbana daquele ano os 

herdeiros do Reverendo eram proprietários do imóvel nº 03 no Largo da Matriz – que por sinal, estaria 

localizado quase em frente à fonte da Matriz. A casa de Maria do Rozario, proprietária do imóvel 

atribuído atualmente ao Reverendo, estava localizada na Rua dos Paulistas nº 76 de acordo com a 

Décima Urbana de 1816. A confusão em relação a qual imóvel seria de propriedade do padre Braz Luiz 

de Pinna é reforçada se compararmos o valor do rendimento anual de sua casa no Largo da Matriz 

com a casa no alto da Rua dos Paulistas: o valor estimado era o mesmo nos dois casos, ou seja, 1$800 

réis. 

Mesmo possuindo apenas um imóvel, os reverendos Rodrigo Coelho Furtado, Jozé Pereira Cabral e 

Jozé Marçal, alugavam suas casas localizadas no Largo da Matriz, Rua dos Paulistas e Vira Copos, 

respectivamente. Os três imóveis foram cotados com rendimento anual de 1$800 réis e correspondia 

quase à metade dos imóveis alugados em Pilar em 1816 – uma vez que no arraial apenas 7 casas 

estariam disponíveis para essa finalidade. A casa nº 11 do Reverendo Rodrigo Coelho Furtado estava 

alugada para Dona Maria Filicia, o imóvel nº 81 do Reverendo Jozé Pereira Cabral tinha como inquilino 

o Licenciado Manoel Jozé de Araujo e a casa nº 174 do Reverendo Jozé Marçal estava alugada para 

Francisco de Souza Machado. 

Conforme arrolado na Décima Urbana de 1816, a Irmandade do Santíssimo Sacramento possuía um 

imóvel no Largo da Matriz de nº 15 e a Irmandade das Almas a casa nº 199, na Rua da Cadea. O hospício 

de Pilar, imóvel vago que estava situado à Rua Direita nº 117, foi identificado na Décima apenas como 

“Terra Santa”. Em 1814, foi cadastrado na Décima Urbana como sendo pertencente ao “Síndico da 

Caza Santa”170, ou seja, correspondia ao conjunto de abrigos que alojava os clérigos responsáveis pela 

arrecadação de esmolas para a Terra Santa, conforme observamos em Meia Ponte e Vila Boa. Desses 

imóveis, apenas a casa da Irmandade das Almas contribuiu com o tributo em 1816, uma vez que o 

imóvel dos Esmoleres da Terra Santa estava vago e nenhuma informação sobre a ocupação da casa da 

Irmandade do Santíssimo Sacramento foi apresentada. 

 

 

                                                 
170 A partir desse termo, chegamos à conclusão que o imóvel cadastrado como “Santa Caza” em Natividade seria, 
na realidade, mais uma unidade do Hospício dos Esmoleres da Terra Santa. 
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4.3. Décima Urbana de Meia Ponte  

Caracterizada como importante entreposto comercial do Setecentos, Meia Ponte gozava de 

localização privilegiada, contribuindo para o impulsionamento da economia local e criou condições 

propícias para a ocupação do arraial, para além da extração do ouro. Foi descrito pelo governador José 

de Almeida de Vasconcellos Soveral e Carvalho (PINHEIRO; COELHO, 2006, p. 67, 141) como sendo 

“bem cituado”, “hum dos mais opulentos da villa, e de bom comercio”. Os acessos ao arraial eram 

considerados de “bom caminho”, providos de pontes sobre os rios e córregos (PINHEIRO; COELHO, 

2006, p. 67, 69), pelo menos ao longo do Setecentos. 

As primeiras décadas do século XIX em Meia Ponte foram marcadas por um período de ruralização, 

em que a população optou por fixar residência em sítios e engenhos da zona rural, passando a 

frequentar o núcleo urbano apenas em ocasiões festivas e religiosas. Esse processo foi verificado ao 

analisarmos a documentação primária e relatos de viajantes, como o de Saint-Hilaire (1975, p.37) em 

1818, ao tratar que “a maioria dos habitantes de Meia-Ponte se dedica à agricultura e como só vão ao 

arraial aos domingos, as casas permanecem vazias durante toda a semana”. Seguindo essa mesma 

lógica, D’Alincourt (1975, p. 90) afirmou em 1818 que Meia Ponte era o lugar onde “melhor se cuida 

da agricultura”. A toponímia confirma essa vocação rural de Meia Ponte, ao nomear logradouros 

fazendo referência à vida no campo, conforme verificaremos a seguir. 

Por meio da Décima Urbana de Meia Ponte, pretendemos acompanhar o rebatimento dessas 

transformações no espaço do intra-urbano, marcadas pelas novas rotas comerciais, pelo declínio da 

economia mineradora e, sobretudo, pelo seu processo de ruralização. As Décimas Urbanas de Meia 

Ponte estão em bom estado de conservação e se encontram no MUBAN, onde estão arquivados os 

Cadernos de Lançamentos de 1810 a 1822171.  

Em vista da profusão de Décimas encontradas, optamos pela de 1819 por aproximar-se 

temporalmente dos relatos dos viajantes que percorreram o arraial naquele período. Aires de Casal 

passou por Meia Ponte em 1817, Saint-Hilaire e D’Alincourt estiveram em 1818 e Pohl lá esteve no 

mesmo ano e, posteriormente, em 1820. As narrativas dos estrangeiros apresentam informações que 

complementam as da Décima, tais como as características do sítio e o perfil do casario, o estado de 

conservação geral do núcleo e dos seus principais edifícios. Para tanto, nos valemos também dos 

desenhos de William John Burchell que por ali passou em 1827, vindo de São Paulo com destino à Vila 

Boa e Belém do Pará. Conformando relatos importantes do Oitocentos, as Memórias Históricas do 

                                                 
171 No Arquivo Histórico do Estado de Goiás encontramos a Décima Urbana de Meia Ponte em 1837. Conferir 
LANÇAMENTO da Decima das Cazas. Villa de Meiaponte 1837. Fonte: Arquivo Histórico do Estado de Goiás – 
Municípios – Pirenópolis – Caixa 1 de 1812 – 1849. 



372 | S e r t õ e s  d e  m a r  a  m a r :  G o y a z e s  e m  s u a s  f i l i g r a n a s   

 

padre Silva e Souza (TELES, 1998) e os escritos de Cunha Mattos provenientes de seu roteiro em 1824 

(Corografia Histórica e o Itinerário) também foram de grande valia. Recuando para a segunda metade 

do século XVIII, verificamos uma lacuna em relação às pesquisas desenvolvidas nos sítios de Vila Boa, 

Pilar e Natividade devido à ausência de relatos referentes à Meia Ponte na “Notícia Geral da Capitania 

de Goiás”, de 1783. Entretanto, conseguimos balizar os dados do século XIX com o do século anterior, 

tendo como fonte o Diário do Barão de Mossâmedes de 1773. 

Um fato que nos chamou a atenção é que de 1810 a 1822, o número de casas cadastradas na Décima 

Urbana de Meia Ponte se manteve o mesmo, sendo elencados 308 imóveis. Isso não ocorreu nos 

outros núcleos analisados, onde se verificou uma flutuação quanto ao número de casas nas Décimas 

Urbanas. Os Cadernos de Lançamentos nesse intervalo de tempo (correspondente a doze anos), estão 

acompanhados dos respectivos Cadernos de Receitas da Décima. Identificamos poucos dados 

referentes à Junta da Décima Urbana em 1819. Apenas o Superintendente e o Tabelião/Escrivão foram 

elencados, representados, respectivamente, pelo Ajudante Joaquim Pereira Valle172 e pelo Tenente 

Antonio Joze de Abrunhoza Campos173. O Superintendente da Décima rubricou todas as 30 folhas do 

volume único do caderno, devidamente ratificado pelo tabelião/escrivão. Os 308 imóveis identificados 

na Décima Urbana de Meia Ponte foram espacializados em 13 logradouros, a saber: Largo da Matriz, 

Rua das Bestas, Rua do Rozario, Rua dos Porcos, Travessa da Rua do Rozario, Rua Senhor do Bonfim, 

Rua de João Dias, Rua das Mentiras, Rua das Dores, Rua Nova, Rua da Prata, Rua do Curral e Rua do 

Rio das Almas174.  

Assim como nas Décimas Urbanas de Vila Boa e Pilar, a localização dos imóveis de Meia Ponte se deu 

com a indicação do lado direito e do lado esquerdo, sem a sinalização de um ponto de referência. 

Novamente nos deparamos com a inexistência do ponto inicial do percurso do fiscal responsável pela 

taxação dos imóveis, o que interfere diretamente na tentativa de reconstituir a tessitura urbana e a 

sociotopografia do núcleo. Nesse processo de identificar as ruas e mapear as edificações, a Planta da 

Cidade de Pyrenopolis elaborada em 1892175 por Henri Charles Morize176 foi peça fundamental (Mapa 

23). Mesmo com um hiato de mais de 50 anos em relação às Décimas Urbanas de 1819 e não 

apresentando a dimensão real e total dos terrenos, esse mapa foi a principal fonte no processo de 

                                                 
172 Proprietário da casa nº 25 na Rua das Bestas. 
173 Proprietário de dois imóveis, cuja residência era a casa nº 131 na Rua do Rozario. O outro imóvel de sua 
propriedade era o de nº 129, casa arruinada localizada na mesma rua. 
174 Foram respeitadas as grafias originais encontradas na Décima Urbana de Meia Ponte de 1819. 
175 Trata-se da planta mais antiga de Pirenópolis, uma vez que não encontramos registros cartográficos da então 
Meia Ponte. 
176 Membro da Commissão Exploradora do Planalto Central do Brazil chefiada pelo astrônomo Luis Cruls. A 
Comissão utilizou Pirenópolis como ponto de apoio para as quatro turmas que seguiram para demarcar os limites 
da zona destinada à futura capital federal (CRULS, 1894). 
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espacialização dos dados, uma vez que exibe o desenho urbano do núcleo em pleno Oitocentos, 

apresenta o nome dos logradouros e sinaliza a presença dos imóveis – representados com sua testada 

frontal no alinhamento das ruas. A partir daí, ficou mais fácil vislumbrar o que seria o lado direito e o 

lado esquerdo apontado na Décima Urbana. 

Tabela 32. Décima Urbana de Meia Ponte em 1819 – identificação dos imóveis  
Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4 

DÉCIMA URBANA DE MEIA PONTE - 1819 

Largo da Matriz 
Lado direito 001 - 003; 231 4 imóveis 

Lado esquerdo 004 - 005 2 imóveis 

Rua das Bestas 
Lado direito 006 - 056 51 imóveis 

Lado esquerdo 57 - 107 51 imóveis 

Rua do Rozario 
Lado direito 108 - 122 15 imóveis 

Lado esquerdo 123 - 141 19 imóveis 

Rua dos Porcos 
Lado direito 142 - 143 2 imóveis  

Lado esquerdo 144 - 158 15 imóveis 

Travessa da Rua do Rozario 
Lado direito 159 - 163 5 imóveis 

Lado esquerdo 164 - 165 2 imóveis 

Rua Senhor do Bonfim 
Lado direito 166 - 167 2 imóveis 

Lado esquerdo 168 - 181 14 imóveis 

Rua de João Dias 
Lado direito 182 - 184 3 imóveis 

Lado esquerdo 185 - 200 16 imóveis 

Rua das Mentiras 
Lado direito 201 - 206 6 imóveis 

Lado esquerdo 0 0  

Rua das Dores 
Lado direito 207 - 215 9 imóveis 

Lado esquerdo 216 - 221 6 imóveis 

Rua Nova 
Lado direito 222 - 226 5 imóveis 

Lado esquerdo 227 - 230; 232 - 255 28 imóveis 

Rua da Prata 
Lado direito 256 - 272 17 imóveis 

Lado esquerdo 273 - 281 9 imóveis 

Rua do Curral 
Lado direito 282 - 303 22 imóveis 

Lado esquerdo 304 - 307 4 imóveis 
Rua do Rio das Almas - 308 1 imóvel 
TOTAL                                                           308 imóveis 

Embora o mapa elaborado em 1892 apresente o nome das ruas, nem todas coincidiam com os nomes 

encontrados na Décima Urbana, uma vez que com o passar dos anos os mesmos foram alterados. 

Nesse sentido, contamos com a ajuda de Jarbas Jayme e seu filho José Sisenando Jayme, autores do 

livro “Casas de Pirenópolis: Casas dos Homens” (2003). Nessa publicação, os pesquisadores listam 

todos os imóveis por logradouro justamente na área de abrangência do centro histórico177. Cada 

imóvel listado apresenta dados referentes às formas de ocupação, com a identificação dos 

ocupantes178, informações sobre técnicas e sistemas construtivos empregados nas casas dentre outros 

                                                 
177 Ao longo do texto, JAYME; JAYME revelam quais foram as fontes para a elaboração desse minucioso trabalho. 
Além do exercício de memória em que empreenderam para relacionar as casas aos antigos moradores, os 
pesquisadores foram em busca de inventários e da documentação cartorial, tendo citado os livros do Cartório 
do 1º Ofício e documentação do Cartório de Órfãos.  
178 Após cotejamento dos proprietários encontrados na Décima Urbana de Meia Ponte de 1819 e dos 
personagens identificados por JAYME; JAYME, poucos nomes coincidiram, uma vez que a sua pesquisa 
contemplou, provavelmente, uma geração posterior àquela que encontramos na Décima.  
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dados. No bojo desse conjunto de informações, Jarbas e Sizenando Jayme discorreram ainda sobre as 

características dos logradouros, seus nomes anteriores e a vocação de determinadas áreas – como a 

presença de uma Olaria próxima às margens do Córrego da Prata179, na altura das ruas das Dores e da 

Prata e a existência de pastos junto à Estalagem, que existia no acesso principal da cidade, nas 

proximidades do Córrego Lava-pés.  

 
Mapa 23. Planta da cidade de Pyrenopolis elaborado por Henri Charles Morize em 1892 

Fonte: JAYME; JAYME (2002) 

Mesmo com a ajuda da toponímia, a identificação de três ruas demandou um esforço redobrado por 

não constarem em documentos de época sobre Meia Ponte, a saber: a Rua do Rio das Almas, a Rua do 

Curral e a Rua dos Porcos. Dessas, a localização da primeira foi mais simples, uma vez que Jayme; Jayme 

(2003, p. 311) trataram da casa do Padre José Pereira da Veiga – identificado na Décima de Meia Ponte 

de 1819 como sendo o proprietário do imóvel nº 308 situado na Rua do Rio das Almas. Segundo 

apontam os pesquisadores (JAYME; JAYME, 2003, p. 289), a “grande casa de três lanços, alta e vistosa” 

estava localizada nas proximidades do atual Largo do Asilo – próximo ao Rio das Almas. Devido à 

popularidade do único morador daquelas paragens, o logradouro também era conhecido por Largo do 

                                                 
179 De acordo com Jayme; Jayme (2003, p. 232), o Córrego da Prata também era conhecido como Córrego da 
Olaria. 
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Vigário da Vara180. Não sabemos exatamente onde estava implantado o imóvel181, mas tudo nos leva 

a crer que a Rua do Rio das Almas corresponde à atual Avenida Neco Mendonça.  

A toponímia também orientou a localização da antiga Rua do Curral. A principal porta de entrada de 

Meia Ponte se dava atravessando o Córrego Lava-pés, acessando em seguida a Rua das Bestas. Antes 

dessa travessia, a estrada que conduzia à Vila Boa passava pelo largo onde estava situada a Igreja de 

Nossa Senhora da Boa Morte da Lapa, arruinada em 1869 devido à falta de conservação182. O conjunto 

de casas limítrofe à igreja, em fins do Oitocentos, também estava em vias de desaparecer, conforme 

verificamos no mapa elaborado pela Missão Cruls183. Vários indícios nos levam a crer que essa área, 

hoje conhecida como Alto da Lapa, corresponderia à Rua do Curral, por ser a porta de acesso ao arraial 

por onde chegavam as tropas vindas de Cuiabá e Vila Boa. O nome da rua faz clara referência a essa 

zona de transição, mesclando em sua configuração aspectos de caráter urbano e rural. Essa hipótese 

é reforçada quando Jayme; Jayme (2003, p. 149 e 150) apontam a incidência de estalagens e pastos 

nas proximidades do Córrego Lava-pés.  

 Por fim, a identificação da Rua dos Porcos como a atual Rua Santa Cruz se deu por exclusão, uma vez 

que todos os logradouros já haviam sido identificados. Cotejando os dados da Décima Urbana com a 

Planta da Cidade de Pyrenopolis de 1892 (Mapa 23), verificamos que o número de imóveis cadastrados 

na Décima de 1819 referentes à Rua dos Porcos se aproxima do número de casas da Rua Santa Cruz. 

Por outro lado, as ruas com nomes de animais (Rua das Bestas e dos Porcos) ou atividades correlatas 

(Rua do Curral) reforçam essa hipótese, por se concentrarem na mesma extremidade do núcleo 

urbano, próximas ao Córrego Lava-pés.  

Após o cruzamento de fontes diversas, tanto de época como atuais, chegamos à tabela abaixo, 

apresentando o nome dos logradouros encontrados na Décima, os nomes adotados em momentos 

posteriores à aplicação da Décima184 e a nomenclatura atual.  

Tabela 33. Identificação dos logradouros de Meia Ponte – Pirenópolis. Fontes diversas.  
Nome identificado na Décima 
Urbana de 1819 

Nomes Posteriores  
à Décima 

Nome Atual 

Largo da Matriz 
(6 casas) 

Praça 14 de Abril,  
Praça Governador José Feliciano 

Praça Emmanoel Jaime Lopes 

                                                 
180 José Joaquim Pereira da Veiga desempenhou várias funções na vida religiosa, tendo sido Governador da 
Prelazia de Goiás e Vigário da Vara da Comarca Eclesiástica de Meia Ponte (JAYME; JAYME, 2003, p. 311 e 315). 
Maiores detalhes da biografia desse padre serão tratados adiante. 
181 Por essa razão, o imóvel é representado em linha tracejada nos mapas temáticos de Meia Ponte. 
182 No mapa da Missão Cruls de 1892, não encontramos sequer uma referência sobre o referido templo. 
183 Por não ser possível precisar a localização dos imóveis da Rua do Curral arrolados na Décima Urbana de 1819, 
optamos por representa-los nos mapas temáticos delimitados com linha tracejada. 
184 Para a identificação dos logradouros, além dos escritos de Jayme; Jayme (2003) e do Mapa da Comissão Cruls, 
consultamos os moradores da cidade e outras fontes como Carvalho (2001). 
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Rua das Bestas 
(102 casas) 

Rua Direita, Rua Campos Salles, Rua 
Vigário Nascimento,  
Rua Marechal Teodoro,  
Rua Coronel Luiz Augusto Curado 

Rua Direita 

Rua do Rozario 
(34 casas) 

Rua do Rosário,  
Rua 15 de Novembro,  
Rua Coronel Félix Jaime 

Rua do Rosário   
(também conhecida como Rua do 
Lazer) 

Rua dos Porcos 
(17 casas) 

Rua Santa Cruz Rua Santa Cruz 

Travessa da Rua do Rozario 
(7 casas) 

Rua Cisplatina,  
Rua Eduardo Vanderkolk Rua 24 de Outubro 

Rua Senhor do Bonfim 
(16 casas) 

Rua do Bonfim Rua do Bonfim 

Rua de João Dias 
(19 casas) 

Rua Aristides Lobo,  
Rua Olavo Batista 

Rua Aurora 

Rua das Mentiras 
(6 casas) Beco do Anphylófio Rua Rui Barbosa 

Rua das Dores 
(15 casas) 

Rua do Oratório,  
Rua da Piedade,  
Rua da Conceição 

Rua Matutina 

Rua Nova 
(33 casas) 

Rua Rui Barbosa,  
Rua Comendador Joaquim Alves, Rua 
Mestre Propício 

Rua Nova 

Rua da Prata 
(26 casas) 

Rua Major Pompeu de Pina,  
Rua Quintino Bocaiúva 

Rua da Prata 

Rua do Curral 
(26 casas) 

Rua do Lava-pés Alto da Lapa 

Rua do Rio das Almas 
(1 casa) 

Beco das Antas,  
Beco do Mercado 

Avenida Neco Mendonça 
 

 

Mapa 24: Identificação dos Logradouros 
(mapa hipotético elaborado pela autora com base no Lançamento da Décima e Receita de Meia Ponte 

Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4) 
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Uma referência que contribuiu no processo de espacialização das Décimas Urbanas foi o material 

desenvolvido pelos técnicos da então 8ª DR SPHAN/PróMemória durante a elaboração do processo de 

tombamento de Pirenópolis185. O estudo em questão186, mesmo apresentando deslizes na 

espacialização dos dados das Décimas de 1810187, nos orientou na análise da conformação urbana do 

arraial. Para a espacialização dos dados, dispusemos de uma base cartográfica atual fornecida pela 

então 14ª Superintendência Regional do IPHAN em 2007, que foi adaptada à realidade das primeiras 

décadas do século XIX. A partir daí, foi possível trabalhar a espacialização dos dados da Décima Urbana 

de 1819 em uma plataforma georreferenciada188.  

Ao analisar o centro histórico de Pirenópolis, verificamos que a região do Alto da Lapa foi a que mais 

se transformou com o passar dos anos. Para a elaboração dos mapas temáticos, foi necessário 

reconstituir o largo da Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte da Lapa – uma vez que a ocupação atual 

não corresponde à mesma dos séculos passados. Com a extinção da igreja na segunda metade do 

Oitocentos, acentuou-se o processo de abandono e arruinamento dos imóveis vizinhos – ou vice-versa. 

Segundo consta na Décima de 1819, dos 26 imóveis da Rua do Curral, somente 4 estavam ocupados, 

3 desabitados e o restante dos bens estavam arruinados.  

A ocupação da margem oeste do Córrego Lava-pés foi apenas sugerida no mapa de 1892 elaborado 

pela Missão Cruls. No entanto, essa sinalização já revela uma abertura no desenho urbano do 

logradouro, o que configura um formato triangular referente ao largo da igreja, assim como 

verificamos nos largos das igrejas de Nosso Senhor do Bonfim e de Nossa Senhora do Rosário dos 

Pretos189. Seguindo essas pistas e analisando com um olhar mais atento as fotos aéreas, podemos 

perceber a tendência à triangulação do logradouro em função do alinhamento das casas, que não 

seguem o alinhamento atual da rua. Essa hipótese é reforçada ao buscarmos as informações sobre a 

implantação da Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte da Lapa. Segundo Jayme; Jayme (2002, p. 62), 

o templo estaria onde atualmente se encontra o posto de meteorologia e a Escola Estadual. Ao 

acompanhar a triangulação proposta pelos vestígios que relatamos acima, a igreja estaria implantada 

                                                 
185 Conferir Processo nº 1.181-T-85 do atual IPHAN. 
186 Tido pelos responsáveis como um “ensaio, um exercício de compreensão”, embora tenha sido desenvolvido 
com rigor pela equipe formada pelo historiador-economista Paulo Bertran e pelos arquitetos José Leme Galvão 
Júnior, Patrícia de Queiroz Carvalho Zimbres e Antônio Sérgio de Mattos. 
187 Deslizes esses ocorridos em função das mesmas dificuldades pelas quais passamos: a ausência de uma 
referência para identificar qual seria o lado direito e o lado esquerdo das vias, assim como problemas na 
identificação de ruas com nomes que foram alterados pelos anos (caso da Rua dos Porcos, Rua das Mentiras e 
Travessa do Rosário). No entanto, algumas omissões comprometedoras ocorreram, como a exclusão das ruas do 
Curral e do Rio das Almas, que já constavam na Décima Urbana de 1810.  
188 Utilizando o software livre Quantum Gis. 
189 Igreja extinta desde a década de 1930. No lugar atualmente existe um coreto. 
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no ponto central desse conjunto. Dessa forma, reconstituímos a Rua do Curral, que se conformaria a 

partir do largo da igreja junto à estrada que levava até Vila Boa.  

 

Imagem 74. Foto aérea de Pirenópolis, provavelmente da década de 1960 
Observar a conformação do antigo Largo da Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte da Lapa 

Fonte: Arquivo Central do IPHAN – Rio de Janeiro 
 

Imagem 75. Foto aérea de Pirenópolis provavelmente do início do século XXI 
Marcação do antigo Largo da Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte da Lapa em vermelho 

Fonte: Escritório Técnico do IPHAN em Pirenópolis 
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Se sobrepusermos o mapa de 1892 à base cadastral atual é possível identificar alguns terrenos 

coloniais em seu formato característico (testada estreita e comprimento longo), sobretudo naquelas 

vias em que era comum a construção de edificações de parede-meia, caso das ruas das Bestas, Nova, 

da Prata, do Rozario e dos Porcos. Nos demais logradouros, a dimensão dos terrenos é mera suposição, 

uma vez que passaram por um processo mais acentuado de transformações com o desmembramento 

e a fusão de lotes, por exemplo, verificados no Largo da Matriz, Travessa da Rua do Rozario e das ruas 

Senhor do Bonfim, de João Dias, das Mentiras, das Dores, do Rio das Almas e do Curral190. Embora a 

cidade tenha sido tombada pelo IPHAN em 1989, muito do acervo colonial se perdeu e a incidência de 

pastiches dificulta o trabalho de identificação dos imóveis mais antigos. Dessa forma, tentar localizar 

os bens ao espacializar os dados (levando-se em conta os vestígios materiais remanescentes), pode se 

mostrar uma verdadeira armadilha no caso de Pirenópolis. Por outro lado, a publicação de Jayme; 

Jayme (2003) trouxe pistas sobre a autenticidade de alguns dos casarões, revelando uma parcela 

considerável de edificações do século XX. Raros são os remanescentes do século XVIII, uma vez que 

muitos imóveis foram substituídos por novos ainda no Oitocentos, ou seja, antes da cidade ser 

reconhecida como patrimônio histórico. 

 

Imagem 76. Antiga Rua das Bestas (atual Rua Direita) e casas implantadas parede-meia 
Fonte: ALMEIDA, 2006 

Reconstituído hipoteticamente o percurso do fiscal, foi possível espacializar os dados e fazer os mapas 

conjecturais. Foi necessário o deslocamento até Pirenópolis para complementar essa etapa, onde 

tivemos contato com o casario remanescente e coletamos informações, cotejadas com fotos antigas 

com moradores e no Cartório do 1º Ofício. O percurso do fiscal não segue um caminho lógico, uma vez 

que não acompanha a continuidade das vias para iniciar o cadastro de um novo logradouro. Por vezes, 

                                                 
190 Nesses casos, representamos a delimitação dos imóveis em linha tracejada, para reforçar essa questão. 
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cruza o núcleo urbano unicamente para cadastrar uma rua e depois retorna à lógica anterior. Partindo 

do Largo da Matriz, o fiscal mapeou os imóveis de apenas dois lados do largo. Diante desse fato, 

constatamos que as casas localizadas em frente à fachada principal da Igreja Matriz de Nossa Senhora 

do Rosário foram edificadas entre 1838 e 1892191. Outro fato interessante diz respeito ao imóvel nº 

231, localizado no largo, cuja numeração vai dos números 01 até o 05. O nº 231 seria continuação das 

casas da Rua Nova, que faz esquina com o Largo da Matriz.  

Na sequência, foram cadastradas as casas da Rua das Bestas, partindo do Largo da Matriz. Indo para 

outra direção, mas igualmente saindo do Largo da Matriz, foram numerados os imóveis do lado direito 

da Rua do Rozario, sentido Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. O lado esquerdo foi 

mapeado retornando, seguindo em direção ao Largo da Matriz. Fugindo da lógica do percurso, a 

próxima via cadastrada foi a Rua dos Porcos, sentido Córrego Lava-pés. Cruzando novamente o centro 

do núcleo urbano, o outro trecho percorrido pelo fiscal foi a Travessa da Rua do Rozario, saindo do 

                                                 
191 De acordo com a Décima Urbana da Villa de Meia Ponte de 1837, foram identificados apenas 4 imóveis no 
lado direito do largo. Por outro lado, a ocupação do largo em 1892 já estava consolidada de acordo com a Planta 
da Cidade de Pyrenopolis. Conferir LANÇAMENTO da Decima das Cazas. Villa de Meiaponte 1837. Fonte: Arquivo 
Histórico do Estado de Goiás – Municípios – Pirenópolis – Caixa 1 de 1812 – 1849. 

 
Mapa 25: Fluxo da Décima Urbana de Meia Ponte 

(mapa hipotético elaborado pela autora com base no Lançamento da Décima e Receita de Meia Ponte 
Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4) 
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Córrego da Prata para a Rua do Rozario. Novamente, tendo o Córrego da Prata ao fundo, o fiscal 

mapeou os imóveis da Rua Senhor do Bonfim seguindo em direção à igreja de mesmo nome. Seguindo 

o mapeamento da quadra, o fiscal partiu da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos para 

percorrer a Rua de João Dias sentido Igreja de Nosso Senhor do Bonfim. Fechando os imóveis da 

quadra, foram cadastradas as casas da Rua das Mentiras, dispostas apenas no lado direito da via. 

Voltando a ter o Largo da Matriz como ponto de referência, o fiscal percorreu a Rua das Dores seguindo 

o sentido do Córrego da Prata. Do outro lado do Largo da Matriz e, partindo desse logradouro, foram 

mapeados os imóveis do lado direito da Rua Nova; os imóveis do lado esquerdo foram cadastrados no 

sentido contrário, voltando para o largo, seguindo a Rua da Prata. Finalizando, o fiscal abordou a Rua 

do Curral na outra margem do Córrego Lava-pés, tomando o rumo da estrada para Vila Boa. Por último 

foi cadastrada a única casa da Rua do Rio das Almas, nas proximidades do rio de mesmo nome.  

Reconstrução do espaço urbano de Meia Ponte no início do processo de ruralização (1819) 

Saint-Hilaire apontou a existência de mais de 300 casas em Meia Ponte em 1817, número próximo dos 

308 imóveis cadastrados na Décima Urbana de 1819. Aquele que mais se aproximou, em termos 

quantitativos, foi Cunha Mattos que em 1824 registrou 307 casas sendo “algumas delas muy boas” 

(1979, p. 33). Em 1832, Silva e Souza (TELES, 1998, p. 158) apresentou o número de habitantes 

especificamente do arraial: 1.462 distribuídos em 320 fogos. Esse dado não condiz com o registrado 

na Décima Urbana de Meia Ponte de 1837192, que registrou apenas 203 casas, sendo que 21 sequer 

foram tributadas por estarem “inabitadas”. 

Conforme abordamos anteriormente, a população do arraial de Meia Ponte se retraiu, tendo optado 

por morar na zona rural, conforme observamos no documento redigido pelo Capitão Comandante 

Joaquim Alves de Oliveira em 1818193, intitulado RELAÇÃO dos Habitantes aSituados no termo da 

Freguesia d´Nossa Senhora do Rozario, Minas d´Meia Ponte, Comarca de Villa boa d´Goyas194.  

O acentuado processo de ruralização de Meia Ponte abre espaço para reflexões, principalmente se 

considerarmos a situação de ocupação dos imóveis no arraial. De uma amostragem de 308 bens, 

apenas 42% estavam ocupados e utilizados por seus proprietários ou alugados; dos imóveis 

desocupados, 12% estavam desabitados e 46% já estavam arruinados.  

 

                                                 
192 LANÇAMENTO da Decima das Cazas. Villa de Meiaponte 1837. Fonte: Arquivo Histórico do Estado de Goiás – 
Municípios – Pirenópolis – Caixa 1 de 1812 – 1849. 
193 Um ano depois, Joaquim Alves de Oliveira já tinha alçado ao posto de Tenente Coronel, conforme consta na 
Décima Urbana de 1819. Joaquim Alves de Oliveira ficou eternizado com o título de “Comentador”. 
194 Documento arquivado no Arquivo Histórico do Estado de Goiás na sessão “Documentação Avulsa I – Caixa 9 - 
1818 – Pacote 2”. 
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Gráfico Situação dos imóveis –  Meia Ponte 1819 
Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita”) 

Ao apontar que “as casas permaneciam vazias durante a semana” em função das atividades rurais de 

alguns dos moradores de Meia Ponte, Saint-Hilaire (1975, p. 37) estaria se referindo aos 36 imóveis 

que foram classificados pela Décima como “inabitados”? Ou sua conta abarcava as 131 casas que 

estavam ocupadas? Na Vila de Cunha, na Capitania de São Paulo, Diogo Borsoi Fonseca (2013) 

identificou situação semelhante ao caso de Meia Ponte: uma série de imóveis pertencentes a 

“lavradores” que só os usavam quando vinham à vila. Dessa forma, percebemos em Meia Ponte uma 

dinâmica diferente da vivenciada em Natividade, onde foram identificadas pessoas que “moravam 

gratis”, ou seja, moravam de favor nos imóveis, provavelmente agregados dos proprietários de imóveis 

que estavam em trânsito por motivos comerciais ou simplesmente por estarem em suas propriedades 

rurais. Por outro lado, se compararmos o alto índice de imóveis arruinados em Meia Ponte conforme 

consta na Décima Urbana de 1819, o caso parece ser ainda mais grave que o de Pilar. No arraial de 

Pilar 41%195 dos imóveis estavam arruinados em 1816, ao passo que em Meia Ponte a porcentagem 

chegava a 46%196!  

                                                 
195 O que equivalia a 116 casas no total de 284 cadastradas em 1816. 
196 O que equivalia a 141 casas no total de 308 cadastradas em 1818. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gráfico 11: Ocupação e finalidade dos imóveis 
Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 
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Reforçando o cenário crítico que pairava sobre alguns dos arraiais da Capitania de Goiás no início do 

Oitocentos, ao que tudo indica, 58%197 das casas de Meia Ponte estavam desocupadas. Ilustrando esse 

panorama em Meia Ponte em 1819, Saint-Hilaire (1975, p. 38) destaca a existência de mendigos 

(alguns acometidos por elefantíase e outros “filhos naturais que poderiam trabalhar”), presença essa 

que era queixa constante dos fazendeiros ao viajante. Surpreendentemente, essa parcela da 

população composta por pobres e miseráveis não foi identificada na Décima Urbana de Meia Ponte, 

porém devidamente cadastrados nas outras Décimas Urbanas estudadas, principalmente no caso de 

Pilar. 

As ruas de João Dias, Nosso Senhor do Bonfim, do Rozario (sobretudo do outro lado do Córrego da 

Prata, sentido Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos), das Dores, dos Porcos, do Curral e a 

Travessa do Rozario apresentavam grande incidência de imóveis desocupados, sendo que a maioria já 

se encontrava em processo de ruína. Com exceção da Rua do Rozario, as outras ruas relatadas acima 

não apresentam remanescentes coloniais autênticos atualmente198.  

A sensação para quem chegava no arraial vindo de Vila Boa era a mesma de chegar em uma cidade 

fantasma. A Rua do Curral contava com apenas quatro imóveis ocupados, do total de 26 casas. As 

demais estavam em sua maioria arruinadas. O cenário melhorava ao atravessar o Córrego Lava-pés, 

adentrando a Rua das Bestas. A paisagem não era diferente para quem vinha do arraial vizinho de 

Corumbá e, consequentemente, das capitanias da Bahia, Minas Gerais e São Paulo.  

Além da ocupação das ruas do Senhor do Bonfim e de João Dias ser rarefeita, caracterizada por casas 

distribuídas de modo esparso, pouquíssimas delas estavam ocupadas: apenas sete na primeira via e 

três na segunda. A chegada à Meia Ponte, naquela época, certamente não era das mais convidativas. 

O cenário se alterava ao percorrer as ruas mais centrais, sobretudo na porção oeste do Largo da Matriz. 

A taxa de ocupação dos imóveis era maior, especialmente nas ruas das Bestas e Nova. Não por acaso, 

os imóveis mais valorizados se concentravam principalmente nessas ruas, conforme observamos na 

Tabela 34. Destacamos em negrito os proprietários que possuíam mais de um imóvel no arraial, e 

sublinhamos aqueles que também eram produtores rurais. 

                                                 
197 Porcentagem correspondente aos imóveis arruinados e “inabitados”. 
198 Se refletirmos que as casas já se encontravam em estado de abandono desde 1819, é natural que houvesse 
uma renovação arquitetônica nos séculos XIX e XX. Ainda assim, encontramos uma forte incidência de pastiches 
nas ruas Aurora (a antiga José Dias), Bonfim e na região do Carmo. Vale ressaltar que o bairro do Carmo, na 
margem norte do Rio das Almas, guarda como testemunho do Setecentos apenas a Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo.  
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Tabela 34. Imóveis mais valorizados no arraial de Meia Ponte em 1819 
Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4 

Logradouro Proprietário e morador Rendimento anual 
Rua Nova, 232  Tenente Coronel Joaquim Alves de Oliveira 21$600 réis 
Rua das Bestas, 56 (herdeiros) Lourenço Fernandes [da Silva] 21$600 réis 
Rua das Bestas, 9  Tristão Joze de Mendonça 14$400 réis 
Rua das Bestas, 6  Izabel Pereira de Britto 10$800 réis 
Rua das Bestas, 24 (herdeiros) Capitão Antonio Ribeiro Camelo 10$800 réis 
Rua das Bestas, 26  Dona Ignez Francisca de Santa Anna 10$800 réis 
Rua das Bestas, 27  Dona Barbara da Silva Pereira 10$800 réis 
Rua das Bestas, 54 Ignacio de Oliveira Matozinho 10$800 réis 
Rua das Bestas, 69  Pedro Vaz D'Almeida 10$800 réis 
Rua das Bestas, 76  Alferes Miguel Ignacio da Silva 10$800 réis 
Rua do Rozario, 139  Dona Caetana Pereira de Souza 10$800 réis 
Rua das Dores, 215  Capitão Joze Pereira da Silva 10$800 réis 
Rua Nova, 229  Capitão Fidencio Gracianno de Pinna 10$800 réis 

Desse rol, destacamos o Tenente Coronel Joaquim Alves de Oliveira por ser grande produtor rural, 

proprietário de vários imóveis no arraial, dentre eles um dos mais valorizados de Meia Ponte, cujo 

rendimento alcançava a cifra de 21$600 réis anuais. Joaquim Alves de Oliveira199 era figura de destaque 

em Meia Ponte no início do Oitocentos, classificado por Cunha Mattos (1979, p. 91) em 1824 como o 

“grande homem atual da Província de Goiás”.  

Visionário, foi responsável pela introdução de farmácia e biblioteca em Meia Ponte e pela 

implementação do primeiro jornal da província, o Matutina Meyapontense em 1830. O Comendador, 

como também era conhecido, viajava muito e comercializava principalmente o algodão que era 

produzido em sua propriedade rural, o Engenho São Joaquim200. As viagens ao litoral geralmente 

duravam seis meses de ida e volta, chegando desses lugares com produtos diversos, como sal, ferro, 

pólvora e tecido (COSTA, 1978). Saint-Hilaire (1975, p. 98), por sua vez, aponta que Joaquim Alves de 

Oliveira realmente já se dedicou ao comércio, mas como sua veia de produtor agrícola falava mais alto, 

optou por “renunciar quase que inteiramente aos seus interesses mercantis”, embora não os tenha 

abandonado completamente. Voltava-se às transações comerciais somente quando “esperava poder 

obter um lucro razoável”. 

 

                                                 
199 Em 1803, casou-se com Ana Rosa Moreira, filha de um rico comerciante português. Com ela teve três filhos, 
sobrevivendo apenas Ana Joaquina de Oliveira, que se casou com o Sargento-mor Joaquim da Costa Teixeira. 
Ana Rosa Moreira possuía outros filhos dos seus relacionamentos anteriores – com o Furriel José Rodrigues do 
Nascimento teve o Padre Manoel Amâncio da Luz e com Paulo Antônio da Rocha teve dois filhos: Maria da 
Conceição Rocha e Teodoro Antônio da Rocha (JAYME, 1973). 
200 Atual Fazenda Babilônia, importante receptivo turístico de Pirenópolis. Para maiores detalhes, conferir Arraial 
e Coronel. Dois Estudos de História Social (COSTA, 1978) e Fazenda Babilônia (MOURA, 2004). 
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O Comendador era proprietário dos imóveis números 230, 232, 233, 241 e 242 na Rua Nova, da casa 

nº 71 na Rua das Bestas e dono de propriedades rurais, como a famosa casa das 365 janelas e o 

Engenho São Joaquim – descrito por Pohl (1976) como “um dos maiores engenhos de açúcar do Brasil”. 

O Engenho São Joaquim estava localizado na região do Mato Grosso, estrada que ligava o arraial de 

Meia Ponte à Vila Boa. De acordo com a “Relação dos Habitantes aSituados no termo da Freguesia 

d´Nossa Senhora do Rozario, Minas d´Meia Ponte, Comarca de Villa boa d´Goyas”201, redigida pelo 

próprio Joaquim Alves de Oliveira, o seu engenho de 7500 braças de frente e 6000 braças de fundo202 

estava em parte cultivado e nele trabalhavam e residiam 86 escravos, o maior número de cativos 

encontrados nas propriedades rurais da Freguesia de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte. Além 

da casa sede, conjugada ao engenho, o conjunto correspondente às senzalas chamava atenção pelas 

suas dimensões. Destas, sobraram apenas vestígios arqueológicos203.  

                                                 
201 RELAÇÃO dos Habitantes aSituados no termo da Freguesia d´Nossa Senhora do Rozario, Minas d´Meia Ponte, 
Comarca de Villa boa d´Goyas. Fonte: Arquivo Histórico do Estado de Goiás – Documentação Avulsa I – Caixa 9 - 
1818 – Pacote 2. 
202 Uma das maiores propriedades rurais da Freguesia, perdendo em dimensão para o Sitio da Farinha de São 
João, de propriedade do Tenente João Leite Pereira. Localizado na mesma região do Engenho São Joaquim, o 
sítio do Tenente João atingia a dimensão de 9000 braças de frente por 9000 braças de fundo, propriedade 
parcialmente cultivada. Nesse caso, não foram revelados o número de escravos empregados no sítio. Conferir 
RELAÇÃO dos Habitantes aSituados no termo da Freguesia d´Nossa Senhora do Rozario, Minas d´Meia Ponte, 
Comarca de Villa boa d´Goyas. Fonte: Arquivo Histórico do Estado de Goiás – Documentação Avulsa I – Caixa 9 - 
1818 – Pacote 2. 
203 Conferir a tese de doutorado Spaces of Difference: an Archaeology of Slavery and Slave Life in a 19th Century 
Brazilian Plantation de Marcos André Torres de Souza (2010). 

 
 

Imagem 77. Casa da Rua Nova do Tenente Coronel Joaquim Alves de Oliveira 
Fonte: Foto da autora, 2008  
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Ao chegar em Meia Ponte, Saint-Hilaire (1976, p. 36) foi se apresentar a Joaquim Alves de Oliveira e 

ficou impressionado com sua casa “muito bonita”, “imaculadamente limpa”, cuja sala era “bem 

mobiliada”. Provavelmente tratava-se dos três imóveis da Rua Nova204, implantados parede-meia e 

compondo um bloco único. A esse respeito, Saint-Hilaire (1976, p. 36) descreve o rico ambiente da 

casa urbana de Joaquim Alves de Oliveira.  

Havia quadros nas paredes, que eram pintadas até certa altura, depois caiadas até o 
teto. Um espelho pequeno, algumas mesas e um grupo de cadeiras dispostas 
caprichosamente compunham o mobiliário da sala. 

O Tenente Coronel Joaquim Alves de Oliveira também possuía imóveis arruinados. Um deles estava 

situado na Rua Nova nº 242, parede-meia com outro imóvel de sua propriedade, porém ocupado. A 

outra casa arruinada era seu único imóvel na Rua das Bestas, nº 71.  

Jarbas e Sizenando Jayme (2002, p. 149) atribuem a propriedade da Estalagem na Rua Lava-pés ao 

Tenente Coronel Joaquim Alves de Oliveira205, entretanto, de acordo com a Décima Urbana de Meia 

Ponte de 1819, o imóvel em questão pertencia aos herdeiros de Lourenço Fernandes. A casa nº 56 

situada na Rua das Bestas era um dos imóveis mais valorizados de Meia Ponte, cujo rendimento anual 

era de 21$600 réis. Esse não era o único imóvel dos herdeiros de Lourenço Fernandes, conforme 

abordaremos adiante. De acordo com Jayme; Jayme (2002, p. 149), o terreno onde estava a estalagem 

era muito grande e o imóvel “destinava-se, especialmente, a hospedagem de viajantes, tropeiros etc.”. 

Outra figura de destaque na sociedade meiapontense era o Capitão Fidencio Gracianno de Pina, da 

tradicional família Pina. Segundo Jayme; Jayme (2003, p. 302), o capitão atingiu a patente de Sargento-

mor, foi também Juiz de Paz e grande proprietário rural em Meia Ponte. Casou-se em 1803 com a 

enteada do Tenente Coronel Joaquim Alves de Oliveira, Maria Conceição Rocha. Braz Luiz de Pinna, pai 

de Fidencio, era morador da casa nº 3 no Largo da Matriz, no arraial de Pilar, conforme consta na 

Décima Urbana daquela localidade em 1816. O imóvel mais valorizado do Capitão Fidencio Gracianno 

de Pinna estava localizado na Rua Nova nº 229, cujo rendimento anual era de 10$800 réis. Sua outra 

casa localizada na mesma rua, de nº 226, também estava sendo utilizada pelo capitão, provavelmente 

desempenhando uso comercial. O terceiro imóvel do capitão, localizado na Rua das Bestas nº 77, 

estava “inabitado”, engrossando o coro de imóveis que não eram tributados em Meia Ponte. O Capitão 

Fidencio, assim como outros potentados meiapontenses, era proprietário de um sítio na região da 

                                                 
204 As casas números 230, 232 e 233. O imóvel nº 231 não era de propriedade do Comendador e o mesmo estava 
localizado no Largo da Matriz. Não se sabe o motivo pelo qual o fiscal enumerou a casa nº 231 no largo dessa 
forma, uma vez que não se encontra próxima aos demais imóveis do Comendador na Rua Nova.  
205 Dado que vai de encontro com a Décima Urbana da Villa de Meia Ponte de 1837, correspondente ao imóvel 
nº 1. Conferir LANÇAMENTO da Decima das Cazas. Villa de Meiaponte 1837. Fonte: Arquivo Histórico do Estado 
de Goiás – Municípios – Pirenópolis – Caixa 1 de 1812 – 1849. 
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Capela do Rio do Peixe. O Sitio da Carranca206, cujas dimensões alcançavam 1500 braças de frente por 

3000 braças de fundo, estava parcialmente cultivado e nele trabalhavam apenas seis escravos. 

A Tabela 35 apresenta a relação dos proprietários de imóveis urbanos mais valorizados em Meia Ponte 

em 1819 que também eram produtores rurais, conforme conta na “Relação dos Habitantes aSituados 

no termo da Freguesia d´Nossa Senhora do Rozario, Minas d´Meia Ponte, Comarca de Villa boa 

d´Goyas” de 1818. Destacamos em negrito aqueles proprietários que possuíam mais de uma casa no 

arraial. 

Tabela 35. Propriedades rurais dos proprietários dos imóveis urbanos mais valorizados  
Fontes: Lançamento da Décima e Receita de Meia Ponte e Relação dos Habitantes aSituados no termo da 
Freguesia d´Nossa Senhora do Rozario, Minas d´Meia Ponte, Comarca de Villa boa d´Goyas 

Nome da propriedade rural Proprietário rural e proprietário dos  
imóveis urbanos mais valorizados 

Dimensão da 
Propriedade 
(em braça) 

Engenho de São Joaquim, 160 Tenente Coronel Joaquim Alves de Oliveira 7500 X 6000  
Engenho de S. Antonio e Almas, 161 Alferes Miguel Ignacio da Silva 2250 X 2250  
Sitio do Paraizo, 188 Capitão Joze Pereira da Silva 1500 X 750  
Engenho do Tamanduá, 219 Ignacio de Oliveira Matozinho 4500 X 5050  
Engenho das Araras, 220 Alferes Joaquim Camelo207 1500 X 3000  
Sitio da Carranca, 221 Capitão Fidencio Gracianno de Pinna 1500 X 3000  
Sitio da Raizama, 262 

Dona Caetana Pereira de Souza 
750 X 750  

Sitio da Encruzilhada, 271 1500 X 1500  

Cruzando os dados referentes aos proprietários rurais na Freguesia de Nossa Senhora do Rosário de 

Meia Ponte em 1818 com a Décima Urbana de 1819, verificamos a duplicidade de alguns personagens 

que figuravam como os proprietários urbanos mais abastados, são eles: o Tenente Coronel Joaquim 

Alves de Oliveira, Ignacio de Oliveira Matozinho, o Alferes Miguel Ignacio da Silva, o Capitão Joze 

Pereira da Silva, o Capitão Fidencio Gracianno de Pinna e a Dona Caetana Pereira de Souza. 

Consideramos nessa lista o Alferes Joaquim Camelo, que não foi encontrado na Décima Urbana de 

Meia Ponte, no entanto apostamos ser um dos herdeiros de seu pai, o falecido Capitão Antonio Ribeiro 

Camelo. 

De acordo com Jayme; Jayme (2003, p. 299), o Capitão Antonio Ribeiro Camelo era natural da Vila de 

Cachoeira, tendo vindo da Bahia no início do século XIX. Membro da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento, era proprietário da casa nº 24 na Rua das Bestas, próxima à Igreja Matriz, sede da 

irmandade. A casa, uma das mais valorizadas de Meia Ponte em 1819, tinha rendimento anual de 

                                                 
206 Conferir propriedade nº 221 em RELAÇÃO dos Habitantes aSituados no termo da Freguesia d´Nossa Senhora 
do Rozario, Minas d´Meia Ponte, Comarca de Villa boa d´Goyas. Fonte: Arquivo Histórico do Estado de Goiás – 
Documentação Avulsa I – Caixa 9 - 1818 – Pacote 2. 
207 Provável herdeiro do falecido Capitão Antonio Ribeiro Camelo, proprietário da casa nº 24 na Rua das Bestas. 
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10$800 réis e foi deixada de herança para seus herdeiros208, que a utilizavam naquele ano. De acordo 

com os pesquisadores (JAYME; JAYME, 2003, p. 178), a casa ficava sob domínio de Joaquim Camelo, 

que também era proprietário do Engenho das Araras, cadastrado sob o nº 220 na região da Capela do 

Rio do Peixe, onde mantinha 5 escravos trabalhando num terreno de 1500 braças de frente por 3000 

braças de fundo, em parte cultivado. Cadastrado em 1818 na “Relação dos Habitantes aSituados no 

termo da Freguesia d´Nossa Senhora do Rozario, Minas d´Meia Ponte, Comarca de Villa boa 

d´Goyas”209 com a patente Alferes210, Joaquim Camelo adquiriu o engenho por compra, ou seja, não 

foi fruto de herança como no caso do imóvel urbano.  

O que chama a atenção no cruzamento dos dados referentes aos proprietários dos imóveis mais 

valorizados do arraial de Meia Ponte é que também eram donos de sítios ou engenhos e, 

predominantemente, homens, com patentes militares. Nesse rol, também se destacavam as figuras 

do Alferes Miguel Ignacio da Silva e do Capitão Joze Pereira da Silva211, ambos proprietários rurais na 

região do Mato Grosso, estrada para Vila Boa. Mesmo sendo proprietário de uma das casas mais 

valorizadas no arraial em 1819, situada na Rua das Bestas nº 76 cujo rendimento anual chegava a 

10$800 réis, o Alferes Miguel Ignacio da Silva residia no Engenho de Santo Antonio e Almas. Trata-se 

de um clássico exemplo de proprietário rural que mantinha uma casa no arraial para visitas 

esporádicas. O engenho, fruto de herança212, era vizinho do Engenho São Joaquim, do Tenente Coronel 

Joaquim Alves de Oliveira. De acordo com Jayme (1973, p. 220 - vl. III), o alferes era “grande agricultor 

e senhor de numerosos escravos”, entretanto só sobraram 10 no ano de 1818. O Engenho de Santo 

Antonio e Almas tinha um formato quadrado, com 2250 braças de frente pela mesma quantidade de 

fundo e estava parcialmente cultivado213. O Capitão Joze Pereira da Silva, por outro lado, residia no 

                                                 
208 O Capitão Antonio Ribeiro Camelo teve com sua companheira Ana Maria da Conceição vários filhos, dentre 
eles Joaquim Ribeiro Camelo. O Coronel Joaquim Ribeiro Camelo, por sua vez, teve como companheira Joana 
Barbosa dos Santos, filha do Capitão Jerônimo Barbosa dos Santos e Cândida Caetano Leite de Proença. Joaquim 
Ribeiro foi vereador logo quando Meia Ponte foi elevada à vila, em 1833, compondo assim o quadro da primeira 
câmara (JAYME, 1973, p. 10 - vl. III). 
209 Fonte: Arquivo Histórico do Estado de Goiás – Documentação Avulsa I – Caixa 9 - 1818 – Pacote 2. 
210 Jarbas Jayme (1973, p. 10 – vl. III) o identificou como Coronel. 
211 O Alferes Miguel Ignacio da Silva tinha um irmão com o mesmo nome do Capitão Joze Pereira da Silva, filhos 
do Capitão Roque da Silva Moreira e de Maria Sátira Pereira. O casal veio de São Paulo para Meia Ponte em 
meados do século XVIII. Contudo, esse laço de família em relação ao Alferes Miguel Ignacio da Silva e o Capitão 
Joze Pereira da Silva não foi esclarecido, uma vez que não existe nenhuma menção à patente militar do irmão do 
Alferes Miguel Inácio da Silva (JAYME, 1973, p. 220 e 230 - vl. III). 
212 Provavelmente de seu pai, o Capitão Roque da Silva Moreira. O Alferes Roque da Silva Moreira possuía várias 
ocupações, dentre elas era “homem de negócio na Praça da Cidade do Rio de Janeiro”, conforme se apresentou 
em seu testamento (JAYME, 1973, p. 248 - vol. III). O Alferes Miguel Ignacio da Silva era casado com Ana Josefa 
Leite dos Santos, filha do Capitão Jerônimo Barbosa dos Santos com Cândida Caetana Leite Proença (JAYME, 
1973, p. 22 e 220 - vl. III). 
213 Conferir propriedade nº 161 em RELAÇÃO dos Habitantes aSituados no termo da Freguesia d´Nossa Senhora 
do Rozario, Minas d´Meia Ponte, Comarca de Villa boa d´Goyas. Fonte: Arquivo Histórico do Estado de Goiás – 
Documentação Avulsa I – Caixa 9 - 1818 – Pacote 2. 
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arraial de Meia Ponte, provavelmente na sua casa mais valorizada, cujo rendimento anual também era 

de 10$800 réis, localizada na Rua das Dores nº 215. O capitão também era proprietário de mais dois 

imóveis nas proximidades de sua residência, sendo que o de nº 217, também na Rua das Dores, estava 

arruinado. No entanto, seu imóvel na Rua da Prata nº 275 estava sendo utilizado por ele, 

provavelmente com função comercial. O Sitio do Paraizo foi fruto de herança214 e suas dimensões 

alcançavam 1500 braças de frente por 750 braças de fundo. Estava todo cultivado, sob os cuidados de 

5 escravos215.  

Figurando como a única mulher no rol de proprietários dos imóveis mais valorizados de Meia Ponte e 

produtora rural, Dona Caetana Pereira de Souza merece destaque por possuir dois sítios na região da 

Capela do Rio do Peixe, ambos produtivos. De acordo com Jarbas Jayme (1973, p. 413), Dona Caetana 

era viúva do Juiz Ordinário Antônio Borges de Carvalho, de quem deve ter herdado o Sitio da 

Encruzilhada, cujas dimensões alcançavam 1500 braças de frente por 1500 braças de fundo. Por outro 

lado, o Sitio da Raizama foi adquirido por compra, com a metade da dimensão do sítio anterior. A 

“Relação dos Habitantes aSituados no termo da Freguesia d´Nossa Senhora do Rozario, Minas d´Meia 

Ponte, Comarca de Villa boa d´Goyas”216 não informou o número de escravos que Dona Caetana 

possuía em cada propriedade, tampouco qual produto estava sendo cultivado em seus sítios217. Dona 

Caetana residia próximo ao Largo da Matriz, na casa de nº 139 na Rua do Rozario. O imóvel, sua única 

propriedade do arraial, estava entre os mais valorizados de Meia Ponte em 1819, cujo rendimento 

anual era de 10$800 réis. 

Dos 308 imóveis cadastrados na Décima Urbana, 169 pertenciam a homens, 131 a mulheres, 7 eram 

patrimônio de irmandades e um era propriedade dos Esmoleres da Terra Santa. Das proprietárias do 

gênero feminino, apenas 10 mulheres recebiam o título de “Dona”. Das 24 mulheres sem sobrenome, 

três possuíam pelo menos dois imóveis em Meia Ponte, todos arruinados: Maria Agostinha 

(proprietária de dois imóveis parede-meia na Rua dos Porcos números 147 e 148), Ignez Maria (dona 

dos imóveis vizinhos 161 e 162 na Travessa do Rozario) e Ursula Maria (duas casas parede-meia na Rua 

das Dores números 218 e 219). As casas das donas Anna Barbara dos Santos (localizada no Largo da 

                                                 
214 Em seu testamento, Roque da Silva Moreira teria deixado para o seu filho, José Pereira da Silva treze oitavas 
e meia de ouro e o mulato Joaquim (JAYME, 1973, p. 249 - vl. III). Roque não faz menção ao Sitio Paraíso, por 
essa razão acreditamos que o capitão José Pereira da Silva não seria irmão do Alferes Miguel Ignacio da Silva, 
embora o alferes tivesse um irmão com o mesmo nome do capitão. 
215 Conferir propriedade nº 188 em RELAÇÃO dos Habitantes aSituados no termo da Freguesia d´Nossa Senhora 
do Rozario, Minas d´Meia Ponte, Comarca de Villa boa d´Goyas. Fonte: Arquivo Histórico do Estado de Goiás – 
Documentação Avulsa I – Caixa 9 - 1818 – Pacote 2. 
216 Referente às propriedades números 262 e 271. Fonte: Arquivo Histórico do Estado de Goiás – Documentação 
Avulsa I – Caixa 9 - 1818 – Pacote 2. 
217 Essa informação não foi passada em nenhuma das propriedades rurais listadas no documento. 
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Matriz nº 4) e Damazia Joaquina (Rua do Rozario nº 113) seguiam a mesma {falta de} sorte, provando 

que os imóveis arruinavam indistintamente, independente da sua localização ou do status social dos 

proprietários.  

Gráfico 12: Distribuição dos imóveis por gênero – Meia Ponte 1819 
Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 

Por outro lado, as vizinhas de porta Dona Ignez Francisca de Santa Anna e Dona Barbara da Silva Pereira 

figuravam no rol dos proprietários dos imóveis mais valorizados de Meia Ponte em 1819, moradoras 

das casas de nº 26 e 27, respectivamente. O valor do rendimento anual dos imóveis localizados na Rua 

das Bestas alcançava 10$800 réis. Mesmo sem ostentar a alcunha de “Dona”, Izabel Pereira de Britto 

também era proprietária de uma das casas mais valorizadas em 1819, cujo rendimento anual era o 

mesmo das casas acima, localizada na Rua das Bestas nº 6. Izabel Pereira possuía outro imóvel no 

arraial, na Rua dos Porcos nº 145. Como ambos estavam ocupados, acreditamos que o imóvel mais 

valorizado serviria de residência e o outro, com rendimento anual de 3$600 réis, atenderia ao uso 

comercial. 

A respeito dos imóveis concentrados nas mãos dos homens, a maioria tinha como proprietário pessoas 

comuns. Caso de Lourenço Fernandes da Silva, proprietário de quatro imóveis na Rua das Bestas, 

sendo um deles a Estalagem (tratada anteriormente), um dos imóveis mais valorizados de Meia Ponte 

em 1819, cujo valor do rendimento anual era de 21$000 réis. Os outros três imóveis do outro lado da 

rua (correspondentes às casas números 103, 104 e 105) estavam em estado de ruína. Pouco sabemos 

sobre Lourenço Fernandes da Silva e seus herdeiros, apenas um documento de 1800218 faz menção a 

esse personagem, que mal sabia assinar seu próprio nome.  

 

                                                 
218 Conferir Procuração na Pasta 4.1.34. “Ofícios e Ocupações – Ofícios da Justiça – Escrivães – 1800” Cx. 170. 
Fonte: MUBAN. 
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Em julho daquele ano Lourenço Fernandes da Silva nomeou procuradores219 em Vila Boa, tendo como 

objetivo afiançar Francisco Antonio de Faria, que tentava arrematar o Ofício de Escrivão da Vara de 

Meirinho do Julgado de Meia Ponte220. 

A propósito dos proprietários que detinham patente militar, alguns se destacavam por possuírem mais 

de três imóveis ou por serem donos dos imóveis mais valorizados de Meia Ponte em 1819. Caso dos 

herdeiros do Capitão Antônio Ribeiro Camelo, do Alferes Miguel Ignacio da Silva, do Capitão Fidencio 

Gracianno de Pinna e do Tenente Joaquim Alves de Oliveira, tratados anteriormente. 

O número de pessoas que possuíam mais de um imóvel em Meia Ponte em 1819 era alto, o que não 

quer dizer que esses proprietários fossem abastados, considerando que a maioria dos imóveis estavam 

sem uso por se encontrarem em situação de ruína ou desocupados. A Tabela 36 e o mapa “Maiores 

proprietários de Meia Ponte” expõem os proprietários do arraial que possuíam mais de uma casa de 

acordo com a Décima Urbana de 1819. Assinalamos em negrito os detentores dos imóveis mais 

valorizados, sublinhamos os nomes daqueles cujos imóveis de sua propriedade estavam implantados 

parede-meia e em cores diferentes os proprietários que também possuíam sítio, chácara, fazenda ou 

engenho221. 

Tabela 36. Proprietários com mais de um imóvel em Meia Ponte em 1819 
Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4 

Logradouro Proprietário  Finalidade do imóvel 
Rua das Bestas, 19 

Dona Maria Jozefa Curado222 
uso próprio 

Rua das Bestas, 20 uso próprio 
Rua das Bestas, 6 

Izabel Pereira de Britto 
uso próprio 

Rua dos Porcos, 145 uso próprio 
Rua das Bestas, 48 

Martha Fernandes da Silva 
sem uso (arruinada) 

Rua de João Dias, 190 sem uso (arruinada) 
Rua das Bestas, 85 

Maria Francisca 
sem uso (arruinada) 

Rua de João Dias, 192 sem uso (inabitada) 
Rua dos Porcos, 146 

Maria Rodrigues 
sem uso (arruinada) 

Rua dos Porcos, 150 sem uso (arruinada) 

                                                 
219 Nas figuras de Teodozio Manoel da Sylva e Joze Antonio Baptista. Nenhum desses personagens foram 
encontrados na Décima Urbana de Vila Boa de 1818. 
220 Um fato curioso diz respeito ao Meirinho de Meia Ponte. Francisco Antonio de Faria não possuía imóveis no 
arraial em 1819, mas era proprietário do Sitio das Baetas, conforme RELAÇÃO dos Habitantes aSituados no termo 
da Freguesia d´Nossa Senhora do Rozario, Minas d´Meia Ponte, Comarca de Villa boa d´Goyas. JAYME; JAYME 
(2003, p. 149) fazem menção ao Meirinho do Julgado de Meia Ponte, embora não tenham conseguido identificar 
o seu nome. Ele seria proprietário do terreno vizinho à Estalagem, onde existia uma casa e um pasto – região 
que ficou conhecida por Geral, em homenagem ao Meirinho Geral. 
221 Nesses casos, assinalamos como nota de rodapé o nome das propriedades rurais, o seu número de 
identificação e a região em que se encontravam. Todas as informações referentes às propriedades rurais foram 
extraídas da RELAÇÃO dos Habitantes aSituados no termo da Freguesia d´Nossa Senhora do Rozario, Minas 
d´Meia Ponte, Comarca de Villa boa d´Goyas. Fonte: Arquivo Histórico do Estado de Goiás – Documentação 
Avulsa I – Caixa 9 - 1818 – Pacote 2. 
222 Proprietária dos sítios da Raizama (nº 262) e da Encruzilhada (nº 271) na Capela do Rio do Peixe. 
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Rua dos Porcos, 147 
Maria Agostinha 

sem uso (arruinada) 
Rua dos Porcos, 148 sem uso (arruinada) 
Travessa da Rua do Rozario, 161 

Ignez Maria 
sem uso (arruinada) 

Travessa da Rua do Rozario, 162 sem uso (arruinada) 
Rua das Dores, 218 

Ursula Maria 
sem uso (arruinada) 

Rua das Dores, 219 sem uso (arruinada) 
Rua Nova, 246 

Anna Pacheco 
sem uso (arruinada) 

Rua Nova, 247 Aluguel 
Rua da Prata, 274 

Maria Pessoa 
sem uso (inabitada) 

Rua do Curral, 301 sem uso (arruinada) 
Rua das Bestas, 32 

Joze Antonio Guerra 
sem uso (inabitada) 

Rua das Bestas, 89 uso próprio 
Rua das Bestas, 95 sem uso (inabitada) 
Rua das Bestas, 46 

João Joze Dias223 
uso próprio 

Rua das Bestas, 91 sem uso (arruinada) 
Rua das Bestas, 54 

Ignacio de Oliveira Matozinho224 
uso próprio 

Rua das Bestas, 98 Aluguel 
Rua das Bestas, 56 

(herdeiros) Lourenço Fernandes  
[da Silva] 

uso próprio 
Rua das Bestas, 103 sem uso (arruinada) 
Rua das Bestas, 104 sem uso (arruinada) 
Rua das Bestas, 105 sem uso (arruinada) 
Rua Sr. do Bonfim, 171 

Antonio Dias Rabello 
uso próprio 

Rua das Mentiras, 203 sem uso (inabitada) 
Rua Nova, 249 

João Baptista Teixeira 
uso próprio 

Rua do Curral, 306 uso próprio 
Rua do Rozario, 117  

Sargento Mor Manoel de Faria Albernas225 
sem uso (arruinada) 

Rua do Rozario, 118 sem uso (arruinada) 
Rua das Bestas, 71 

Tenente Coronel Joaquim Alves de Oliveira226 

sem uso (arruinada) 
Rua Nova, 230 uso próprio 
Rua Nova, 232 uso próprio 
Rua Nova, 233 uso próprio 
Rua Nova, 241 uso próprio 
Rua Nova, 242 sem uso (arruinada) 
Rua das Bestas, 14 

(herdeiros) Capitão Manoel da Costa Santos 
sem uso (arruinada) 

Rua das Bestas, 15 uso próprio 
Rua de João Dias, 199 Aluguel 
Rua das Bestas, 21 

Capitão João da Silva Ribeiro 
uso próprio 

Rua do Rozario, 124 sem uso (arruinada) 
Rua das Bestas, 51 

Capitão Francisco Soares de Abreu227 
sem uso (inabitada) 

Rua das Bestas, 52 sem uso (arruinada) 
Rua das Bestas, 77 

Capitão Fidencio Gracianno de Pinna228 
sem uso (inabitada) 

Rua Nova, 226 uso próprio 
Rua Nova, 229 uso próprio 
Rua das Dores, 215 

Capitão Joze Pereira da Silva229 
uso próprio 

Rua das Dores, 217 sem uso (arruinada) 
Rua da Prata, 275 uso próprio 
Rua das Bestas, 60 

Tenente Francisco Cardozo 
sem uso (arruinada) 

Rua das Bestas, 61 uso próprio 
Rua das Bestas, 88 

Tenente Joze Pires dos Santos 
uso próprio 

Rua do Rozario, 122 sem uso (arruinada) 
Rua do Rozario, 129 Tenente Antonio Joze Abrunhoza Campos230 sem uso (arruinada) 

                                                 
223 Proprietário do Sitio do Campo Limpo (nº 260) na Capela do Rio do Peixe. 
224 Proprietário do Engenho do Tamanduá (nº 219) na Capela do Rio do Peixe. 
225 Proprietário do Sitio do Morro (nº 211) na Capela do Rio do Peixe. 
226 Proprietário do Engenho São Joaquim (nº 160) no Mato Grosso. 
227 Proprietário do Sitio do Mato escuro (nº 195) no Mato Grosso. 
228 Proprietário do Sitio da Carranca (nº 221) na Capela do Rio do Peixe. 
229 Proprietário do Sitio do Paraizo (nº 188) no Mato Grosso. 
230 Proprietário do Sitio do Morro (nº 270) na Capela do Rio do Peixe. 
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Rua do Rozario, 131 uso próprio 
Rua dos Porcos, 142 

Tenente Manoel Francisco de Miranda 
uso próprio 

Rua dos Porcos, 143 uso próprio 
Rua Nova, 251 

Ajudante João Florianno de Mendonça 
uso próprio 

Rua do Curral, 304 uso próprio 
Rua das Bestas, 29 Reverendo Padre Mestre Joze Joaquim Pereira da 

Veiga 
uso próprio 

Rua do Rio das Almas, 308 uso próprio 
Rua das Bestas, 66 Reverendo Vigário Joaquim Gonsalves Dias 

Goulão231 
uso próprio 

Rua das Bestas, 67 uso próprio 
Rua das Bestas, 99 

Reverendo Ignacio Joze da Silva 
sem uso (arruinada) 

Rua das Bestas, 100 sem uso (inabitada) 
Rua das Bestas, 101 uso próprio 
Rua do Rozario, 141 

Reverendo Francisco Ignacio de Faria Vivas232 
sem uso (inabitada) 

Rua dos Porcos, 144 sem uso (arruinada) 
Rua das Bestas, 10  

Nossa Senhora do Carmo 
sem uso (arruinada) 

Rua do Rozario, 140 sem uso (arruinada) 
Rua dos Porcos, 156 

Senhor do Bonfim 
sem uso (arruinada) 

Rua dos Porcos, 157 sem uso (arruinada) 

Ao observar a tabela acima, um dado salta aos olhos: a quantidade de imóveis arruinados. No caso das 

mulheres detentoras de mais de um imóvel e das irmandades, a situação se agrava ainda mais. É 

inevitável se perguntar onde seria a residência de pessoas como Martha Fernandes da Silva, Maria 

Francisca, Maria Rodrigues, Maria Agostinha, Ignez Maria, Ursula Maria ou Maria Pessoa, uma vez que 

não possuíam propriedades na zona rural de Meia Ponte e todos os seus imóveis urbanos estavam em 

estado de ruína – isso sem considerar aqueles proprietários que possuíam um único imóvel nesse 

estado. Situação diferente da de Anna Pacheco, que alugava uma de suas casas. Anna Pacheco alugava 

sua casa nº 247 na Rua Nova a Anna Castor, ao passo que sua casa vizinha de nº 246 estava arruinada.   

Mesmo possuindo apenas uma casa, outras mulheres alugavam seus imóveis em Meia Ponte, algumas 

delas em ruas valorizadas como na Rua das Bestas, Rua do Rozario e Rua Nova. Como também não 

possuíam imóveis na zona rural, a indagação a respeito de sua moradia persiste. Em alguns casos, 

poderiam residir com seus companheiros, ao passo que tinham nos imóveis alugados uma fonte 

alternativa de renda. No entanto essa fonte não era das mais utilizadas em Meia Ponte naquela época, 

uma vez que o índice de casas alugadas era pequeno, o que equivalia a apenas 4,5% do total dos 

imóveis cadastrados – basta analisar o mapa “Finalidade dos imóveis” para constatar tal fato. 

Analisando a situação da ala masculina no quadro referente aos proprietários com mais de uma casa 

no arraial de Meia Ponte, encontramos um cenário diferente. O número de imóveis arruinados ainda 

é considerável, dividindo espaço com casas “inabitadas”, alugadas ou utilizadas por seus proprietários. 

Ainda assim, a situação dos imóveis urbanos do Sargento Mor Manoel de Faria Abernas e do Capitão 

Francisco Soares de Abreu não era das mais favoráveis. Ao passo que as duas casas do sargento mor233 

                                                 
231 Proprietário da Chacra do Mar e guerra (nº 198) no Mato Grosso. 
232 Proprietário do Sitio de São João (nº 263) na Capela do Rio do Peixe. 
233 Localizadas na Rua do Rozario, parede-meia de números 117 e 118. 



400 | S e r t õ e s  d e  m a r  a  m a r :  G o y a z e s  e m  s u a s  f i l i g r a n a s   

 

estavam arruinadas, uma das casas do capitão também estava nesse estado e a outra, “inabitada”234. 

Ambos moravam em suas propriedades rurais, sendo que o sítio do sargento mor estava na região da 

Capela do Rio do Peixe e o sítio do capitão estava na área do Mato Grosso. O Sitio do Morro, 

propriedade do Sargento Mor Manoel de Faria Albernas, estava parte cultivado em seu terreno de 

1500 braças de frente com 3000 braças de fundo, onde contava com 20 escravos, número considerado 

alto se comparado aos demais produtores rurais. De acordo com Jayme; Jayme (2003, p. 298), o 

sargento mor também se dedicou à mineração; como criador e agricultor, “vivia a maior parte do 

tempo na Fazenda e vinha a Meia-Ponte apenas para assistir às grandes festas religiosas, quando abria 

a casa aos amigos”. Cena corriqueira na Meia Ponte pós mineração, a situação não deveria ser muito 

diferente da do Capitão Francisco Soares de Abreu, proprietário do Sitio do Mato Escuro, cujas 

dimensões eram bem inferiores ao sítio do sargento mor, de apenas 375 braças de frente por 375 

braças de fundo. 

Em frente às casas arruinadas do Sargento Mor Manoel de Faria Albernas, na Rua do Rozario, estavam 

os imóveis do escrivão/tabelião da Décima Urbana de 1819, o Tenente Antonio Joze Abrunhoza 

Campos. Ao contrário do sargento mor que morava na zona rural, o Tenente Antonio Joze Abrunhoza 

Campos morava no arraial, na casa nº 131, cujo rendimento anual era de 5$400 réis – a outra casa de 

sua propriedade, de nº 129, estava arruinada. O tenente possuía um sítio na região da Capela do Rio 

do Peixe, que se encontrava cultivado em sua extensão de 1500 braças de frente por 2250 braças de 

fundo. Possuía apenas 6 escravos no Sitio do Morro, o que não condizia com o fausto de outrora das 

diversas propriedades de seu pai, o rico minerador e escravocrata Sargento Mor Antônio José de 

Campos, conforme trataremos adiante. Ignacio de Oliveira Matozinho não possuía títulos235, mas 

possuía dois imóveis ativos no arraial, ambos na Rua das Bestas e uma propriedade rural, o Engenho 

do Tamanduá236. O engenho estava situado na região da Capela do Rio do Peixe e contava com 4500 

braças de frente por 5050 braças de fundo e nele trabalhavam 20 escravos. Sua fonte de renda, além 

                                                 
234 Localizadas na Rua das Bestas, parede-meia de números 51 e 52. 
235 O pai de Ignacio de Oliveira Matozinho tinha exatamente o mesmo nome, assim como o seu neto: três 
gerações de homônimos. O patriarca era paulista, casado com Escolástica da Silva, natural de São João de Atibaia. 
Segundo Jayme (1973, p. 367 - vl. IV), a fazenda Tamanduá era moradia do patriarca. O filho Ignacio de Oliveira 
Matozinho, geração que acreditamos ter sido contemplada na Décima Urbana de 1819, se casou com Eufrásia 
Barbosa dos Santos, filha do Capitão Jerônimo Barbosa dos Santos e Cândida Caetano Leite de Proença. Eufrásia 
era irmã de Joana Barbosa dos Santos (companheira do Coronel Joaquim Ribeiro Camelo) e de Ana Jozefa Leite 
dos Santos (casada com o Alferes Miguel Ignacio da Silva). Assim como Ignacio de Oliveira Matozinho, o Coronel 
Joaquim Ribeiro Camelo (como herdeiro de seu pai) e o Alferes Miguel Ignacio Ribeiro da Silva, possuíam casas 
na Rua das Bestas. 
236 Conferir propriedade nº 219 em RELAÇÃO dos Habitantes aSituados no termo da Freguesia d´Nossa Senhora 
do Rozario, Minas d´Meia Ponte, Comarca de Villa boa d´Goyas. Fonte: Arquivo Histórico do Estado de Goiás – 
Documentação Avulsa I – Caixa 9 - 1818 – Pacote 2. Considerando que Ignacio de Oliveira Matozinho adquiriu o 
engenho por compra – e não por herança – surge uma nova dúvida: o Ignacio de Oliveira Matozinho filho teria 
comprado a propriedade rural do Ignacio pai, o patriarca? 
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da produtividade do engenho, vinha do seu imóvel alugado à Manuel Ferreira Brandão, localizado na 

Rua das Bestas nº 98. O valor do rendimento anual do imóvel era de 9$000 réis, ao passo que a casa 

nº 54 tinha como rendimento anual 10$800 réis, figurando no rol dos imóveis mais valorizados do 

arraial em 1819. De acordo com a Relação dos Habitantes aSituados no termo da Freguesia d´Nossa 

Senhora do Rozario, Minas d´Meia Ponte237, Comarca de Villa boa d´Goyas, Ignacio de Oliveira 

Matozinho morava em sua propriedade rural, o que nos leva a crer que sua casa em Meia Ponte servia 

como morada urbana, ponto comercial ou uso misto. 

Os párocos, por sua vez, não tinham o costume de alugar imóveis em Meia Ponte. Ou suas 

propriedades estavam sendo usufruídas pelos mesmos ou estavam sem utilização. Sete 

representantes do clero concentravam 12 imóveis sob o seu poder, sendo que quatro deles possuíam 

mais de um imóvel que, muito provavelmente, seriam destinados aos seus herdeiros238. Dentre os 

vigários, um merece atenção especial por possuir três imóveis vizinhos na Rua das Bestas: o Reverendo 

Ignacio Joze da Silva239. Desse conjunto, apenas a casa nº 101 estava sendo utilizada, uma vez que o 

imóvel nº 100 estava desocupado e o de nº 90 arruinado.  

Seguindo a tendência de casas abandonadas em Meia Ponte no início do século XIX, as duas casas do 

Reverendo Francisco Ignacio de Faria Vivas240 também não estavam sendo utilizadas, sendo que a 

localizada na Rua do Rozario nº 141 estava inabitada e a outra na Rua dos Porcos nº 144 encontrava-

se em estado de ruína. O pároco, entretanto, possuía um sítio na região da Capela do Rio do Peixe, 

sendo que parte da sua terra estava cultivada. No Sitio de São João, cujas dimensões iam de 1500 

braças de frente por 3000 braças de fundo viviam e trabalhavam apenas sete escravos. Conforme 

consta na RELAÇÃO dos Habitantes aSituados no termo da Freguesia d´Nossa Senhora do Rozario, 

Minas d´Meia Ponte, Comarca de Villa boa d´Goyas241, o pároco vivia no arraial. Ao investigarmos onde 

seria a sua residência, uma vez que os imóveis urbanos de sua propriedade não estavam em condições 

de uso, descobrimos que o padre vivia com a sua companheira, Anna Francisca D´Melo. De acordo com 

a Décima Urbana de 1819, Anna Francisca residia na casa nº 80 na Rua das Bestas, cujo rendimento 

                                                 
237 Fonte: Arquivo Histórico do Estado de Goiás – Documentação Avulsa I – Caixa 9 - 1818 – Pacote 2. 
238 Era corriqueiro entre os padres seculares da Capitania de Goiás viverem com suas companheiras e filhos, 
frutos dessa união. 
239 O Alferes Miguel Ignacio da Silva, filho do Alferes Roque da Silva Moreira, teve um irmão chamado Inácio José 
da Silva, entretanto era um Alferes, não um religioso. Seria uma grande coincidência? 
240 O Reverendo foi Capelão da Capela Curada de Nossa Senhora da Penha da França, em Corumbá (JAYME; 
JAYME, 2003, p. 246). 
241 Conferir sítio 263. Fonte: Arquivo Histórico do Estado de Goiás – Documentação Avulsa I – Caixa 9 - 1818 – 
Pacote 2. 
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anual era de 9$000 réis. Da união de Anna Francisca D´Mello com o Reverendo Francisco Ignacio de 

Faria Vivas nasceu o Capitão Francisco Inácio de Faria Vivas (JAYME; JAYME, 2003, p. 246). 

A vida afetiva do Reverendo Padre Mestre Joaquim Pereira da Veiga242 não era diferente. De acordo 

com Jayme; Jayme (2003, p. 311), o religioso vivia em matrimônio com a mulata Ana Demenciana da 

Costa, com quem teve um filho, o Capitão José Joaquim da Veiga243. Possuía duas casas no arraial, 

ambas ocupadas. Conforme já foi tratado, residia na casa nº 308 na Rua do Rio das Almas. A outra 

propriedade era a casa vizinha à sua mãe, Dona Petronilha do Amor Divino244, na Rua das Bestas nº 29. 

Como Veiga foi o responsável pela fundação da primeira orquestra de Meia Ponte, podemos 

vislumbrar que essa casa poderia ter sido a sede da banda.  

Saint-Hilaire (1976, p. 36) afirma que visitou uma casa “tão bonita e tão mobiliada quanto a do 

comandante”, logo na entrada do arraial. Dizia ser “do vigário”, mas em momento algum revela sua 

identidade. Pela localização, imaginamos ser a casa do Reverendo Vigário Joaquim Gonsalves Dias 

Goulão, que possuía dois imóveis vizinhos na Rua das Bestas, onde residia. Assim, como o Reverendo 

Padre Mestre Joze Joaquim Pereira da Veiga, também foi Governador da Prelazia de Goiás (MATTOS, 

2004, p. 105) e tinha uma companheira, Eugênia Maria Cardoso, com quem teve três filhos: o Capitão 

Joaquim Gonçalves Dias Goulão, o Coronel Antônio Tomaz de Aquino Correia e Eugênia Maria do 

Carmo (JAYME, 2003, p. 162). Proprietário de dois imóveis parede-meia números 66 e 67, cujo 

rendimento anual do imóvel variava de 9$000 réis a 5$000 réis, o Reverendo Vigário Joaquim 

Gonsalves Dias Goulão também era proprietário de uma chácara na região do Mato Grosso. A Chacra 

Mar e Guerra tinha dimensões não muito grandes, compreendendo um terreno de 375 braças de 

frente por 375 braças de fundo. Parte de sua propriedade rural estava cultivada, graças ao trabalho de 

seus dois escravos que lá moravam245.  

Os imóveis restantes elencados como propriedades de cunho religioso pertenciam às irmandades e ao 

Hospício dos Esmoleres da Terra Santa. O Hospício foi edificado no fim da Rua do Rozario em 1731 por 

dois frades franciscanos mendicantes e demolido em 1836 após estabelecida a extinção da Confraria 

da Terra Santa (JAYME, 1971, p. 541). Conforme consta nas Décimas Urbanas de 1819, a edificação 

nomeada como Terra Santa nº 123 já estava arruinada. Embora Pohl (1976, p. 116) alegue, naquele 

                                                 
242 De acordo com Jayme; Jayme (2003, p. 315), a alcunha de “mestre” surgiu em virtude da dedicação de Joze 
Joaquim Pereira da Veiga ao “ministério sacerdotal e ao magistério”. 
243 Segundo Jayme; Jayme (2003, p. 315), o padre teve outros filhos, no total quatro filhas e um filho – “alguns 
contemplados em seu testamento”. 
244 Meiapontense, casada com o português Custódio Pereira da Veiga (JAYME; JAYME, 2003, p. 315). 
245 Conferir propriedade nº 198 em RELAÇÃO dos Habitantes aSituados no termo da Freguesia d´Nossa Senhora 
do Rozario, Minas d´Meia Ponte, Comarca de Villa boa d´Goyas. Fonte: Arquivo Histórico do Estado de Goiás – 
Documentação Avulsa I – Caixa 9 - 1818 – Pacote 2. 
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mesmo ano, que a edificação estava ocupada, “habitado por um frade, que arrecada nesta Capitania 

muitas esmolas piedosas para esta casa de caridade”.  

Em 1824, Cunha Mattos (1979, p. 108) relata a existência de um leigo responsável por administrar as 

fazendas da congregação, equivalente a “dous ou três engenhos de açúcar arruinados”. Analisando a 

RELAÇÃO dos Habitantes aSituados no termo da Freguesia d´Nossa Senhora do Rozario, Minas d´Meia 

Ponte, Comarca de Villa boa d´Goyas246, correspondente ao ano de 1818, não foram localizadas 

propriedades rurais em nome de irmandades ou do Hospício dos Esmoleres da Terra Santa.  

 

Imagem 78. Rua do Rozario em do início do século XX 
Destaque para a aparência original da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e seu largo 

O Hospício dos Esmoleres estaria localizado no fim da rua, no lado esquerdo 
Fonte: ALMEIDA, 2006 

Os imóveis das irmandades estavam localizados em logradouros relativamente próximos às igrejas que 

sediavam essas confrarias – com exceção das casas pertencentes à Irmandade do Senhor do Bonfim, 

situadas na Rua dos Porcos números 156 e 157. Dos sete imóveis sob tutela das irmandades, aqueles 

que não estavam arruinados, estavam alugados – o que correspondia a dois imóveis na Rua das Bestas, 

das irmandades de Nossa Senhora da Lapa247 e do Santíssimo Sacramento248 e um na Rua Nova, 

propriedade da Irmandade de Nossa Senhora do Rozario249. As casas das irmandades de Nossa Senhora 

do Carmo e Senhor do Bonfim estavam todas em estado de ruína. 

                                                 
246 Fonte: Arquivo Histórico do Estado de Goiás – Documentação Avulsa I – Caixa 9 - 1818 – Pacote 2. 
247 Casa nº 41 alugada para Antonia Angelica, cujo rendimento anual era de 3$600 réis. 
248 Imóvel nº 74 alugado para Fernando Antunez com rendimento anual de 3$600 réis. 
249 Casa nº 236 alugada para Francisco Joze da Costa com rendimento anual de 1$800 réis.  
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A transição da economia mineradora para a agropecuária revelou novos personagens, tanto que os 

herdeiros dos grandes potentados de outrora apareciam timidamente na Décima Urbana de Meia 

Ponte de 1819. No Caderno de Lançamentos das Décimas foram localizados dois filhos do grande 

Sargento-mor Antônio José de Campos250: o Tenente Antonio Joze Abrunhoza Campos e o Reverendo 

Jeronimo Joze Campos. O pai, o Sargento-mor, era português e foi o responsável pela construção da 

Igreja de Nosso Senhor do Bonfim. Proprietário das fazendas Bagagem, Cabaceiros e Buraco, situadas 

entre Corumbá e Meia Ponte251, vivia em trânsito constante com a Bahia, de onde trouxe uma caravana 

com 260 escravos, juntamente com a grande imagem do Cristo Crucifixado do altar mor da igreja que 

mandou construir (JAYME, 2003, p. 310).  

Ao contrário do que se supunha, os imóveis dos herdeiros não estavam localizados na Rua Senhor do 

Bonfim, uma vez que os irmãos eram vizinhos de casas situadas na Rua do Rozario. O imóvel do 

religioso de nº 131 estava arruinado assim como a casa nº 129 do tenente, que morava logo ao lado 

no nº 132, conforme tratamos anteriormente. O Reverendo Jeronimo Joze Campos manteve na família 

duas das propriedades rurais que no século XVIII eram produtoras de ouro: o Sítio dos Cabasseiros252 

e o Engenho da Bagagem, onde residia. Curiosamente, as duas propriedades foram adquiridas pelo 

reverendo por compra e não por herança de seu pai, o que nos leva a crer que provavelmente o 

reverendo teria comprado dos outros herdeiros. Ambas estavam cultivadas, embora não possuíssem 

grandes dimensões e apresentassem um número pequeno de escravos na lida. O Engenho da 

Bagagem253 possuía 750 braças de frente por 750 braças de fundo e contava com 6 escravos, ao passo 

que o Sítio dos Cabasseiros254 contava com apenas um escravo, num terreno de 375 braças de frente 

com 750 braças de fundo. 

                                                 
250 Tido como um dos “homens mais poderosos da velha Meia-Ponte, no século XVIII” por Jayme; Jayme (2003, 
p. 310). Ainda segundo os pesquisadores, o sargento mor teria chegado nas minas de Meia Ponte no seu tempo 
áureo, onde se casou com Ana Timótea Curado em meados de 1750. Ana Timótea Curado, por sua vez, vem de 
uma destacada família (BRAZIL, 1920), tendo como alguns de seus irmãos o tenente general Joaquim Xavier 
Curado e apenas por parte de mãe o Capitão Ignacio Soares de Bulhões, morador de Vila Boa, no Largo do 
Chafariz nº 497. Dona Maria Jozefa Curado, sua irmã por parte de pai e mãe, era proprietária de dois imóveis em 
Meia Ponte, na Rua das Bestas, números 19 e 20 e do Sitio do Bonfim, na região do Mato Grosso. 
251 De acordo com Jayme; Jayme (2003, p. 310), o Sargento Mor Antônio José de Campos teria sido o responsável 
por calçar em pedras a estrada do Morro Grande, no caminho de Meia Ponte para Jaraguá, de modo a facilitar o 
acesso a suas propriedades rurais. A pavimentação em pedras desse trecho da estrada foi descrita por Saint-
Hilaire (1975, p. 35).  
252 Grafia tal como se encontra na fonte primária RELAÇÃO dos Habitantes aSituados no termo da Freguesia 
d´Nossa Senhora do Rozario, Minas d´Meia Ponte, Comarca de Villa boa d´Goyas. Fonte: Arquivo Histórico do 
Estado de Goiás – Documentação Avulsa I – Caixa 9 - 1818 – Pacote 2. 
253 Ou Engenho da Bagajem, como foi identificado sob o nº 93 na RELAÇÃO dos Habitantes aSituados no termo 
da Freguesia d´Nossa Senhora do Rozario, Minas d´Meia Ponte, Comarca de Villa boa d´Goyas. Fonte: Arquivo 
Histórico do Estado de Goiás – Documentação Avulsa I – Caixa 9 - 1818 – Pacote 2. 
254 Conferir sítio nº 264 na na RELAÇÃO dos Habitantes aSituados no termo da Freguesia d´Nossa Senhora do 
Rozario, Minas d´Meia Ponte, Comarca de Villa boa d´Goyas. Fonte: Arquivo Histórico do Estado de Goiás – 
Documentação Avulsa I – Caixa 9 - 1818 – Pacote 2. 
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Assim como era comum entre os clérigos em atividade na Capitania de Goiás, o Reverendo Jeronimo 

Joze de Campos também tinha filhos. Foi casado com Dona Barbara Maria da Silva255 enquanto ainda 

era alferes e com ela teve cinco filhos. De acordo com Americano do Brazil (1920, p. 83), Jeronimo Joze 

de Campos dedicou-se ao sacerdócio após a morte de sua esposa, tanto que na Décima Urbana de 

1819 e na Relação dos Habitantes aSituados no termo da Freguesia d´Nossa Senhora do Rozario, Minas 

d´Meia Ponte, Comarca de Villa boa d´Goyas ele aparece como padre/reverendo. 

A situação dos herdeiros do Sargento-mor Antônio Rodrigues Frota era muito pior que a dos filhos do 

Sargento-mor Antônio José de Campos, uma vez que Saint-Hilaire (1975, p. 41) afirmou em 1817 que 

as filhas do “rico minerador”, “dono de numerosos escravos”, viviam de esmolas. O sargento, 

juntamente com seu sogro Luciano Nunes Teixeira, eram proprietários da área correspondente à 

porção norte do Rio das Almas, sendo detentores do direito de mineração naquelas “datas minerais”. 

Foram eles os responsáveis pela construção da Capela de Nossa Senhora do Monte do Carmo, atual 

Museu de Arte Sacra de Pirenópolis. De acordo com Jayme; Jayme (2002, p. 290), o Sargento-mor 

Antônio Rodrigues Frota e sua esposa Maria de Jesus tiveram 12 filhos, sendo 7 mulheres e 5 homens. 

Os homens não ficaram em Meia Ponte, ao contrário das filhas – Damásia, Inês, Maria Quitéria, Inácia, 

Gertrudes e Luíza. Realmente não encontramos nenhum imóvel na Décima Urbana de 1819 no nome 

de nenhuma delas, entretanto, Jayme (2003, p. 291) teve acesso ao testamento de Gertrudes Joaquina, 

a última filha viva. Segundo o pesquisador, coisa que mendigo não faz é deixar testamento, o que cairia 

por terra a tese de que Gertrudes teria aderido à mendicância. Levando-se em consideração que em 

várias Décimas Urbanas analisadas na Capitania de Goiás, mendigos e miseráveis eram proprietários 

de imóveis, chegamos à conclusão de que tudo é possível. Considerando que a taxa de imóveis 

arruinados em Meia Ponte era superior à de arraiais como Pilar e Natividade ou mesmo em relação à 

Vila Boa, é provável que o número de proprietários em estado de pobreza era bastante elevado, 

mesmo que esse dado não tenha ficado registrado nas Décimas Urbanas de Meia Ponte.  

A ausência do “Castelo do Frota” no arrolamento de imóveis das Décimas Urbanas de Meia Ponte 

causa um certo estranhamento, uma vez que o imóvel ainda existia naquela época, tendo sido 

eternizado nas ilustrações de Burchell em 1827 e assim descrito por Saint-Hilaire (1975, p. 41) em 

1817: 

Achando-me ainda em Meia Ponte, avistei do outro lado do Rio das Almas uma casa 
que ressaltava agradavelmente no meio da paisagem e me pareceu ter sido muito 
bonita em outros tempos. 
 

                                                 
255 Filha do “abastado” capitão português João da Silva Ribeiro e da meiapontense Dona Maria Angelica da 
Conceição (BRAZIL, 1920, p. 82). Ao que parece, o sogro de Jerônimo Joze dos Campos já não era mais tão 
abastado em 1819, considerando que a sua casa vizinha ao de seu genro, na Rua do Rozario, estava arruinada, 
tanto que o capitão habitava em seu outro imóvel localizado na Rua das Bestas nº 21. 



408 | S e r t õ e s  d e  m a r  a  m a r :  G o y a z e s  e m  s u a s  f i l i g r a n a s   

 

 

  



4 .  E s t u d o s  d e  c a s o :  o  q u e  r e v e l a m  a s  D é c i m a s  U r b a n a s | 409 

 

Cunha Mattos em 1824 (2004, p. 107) fala do casarão como se ele não estivesse concluído. Vendo de 

longe, talvez fosse essa a aparência do imóvel que na realidade poderia estar em estado de ruína.  

 

Imagem 79. Desenho de Burchell das margens do Rio das Almas com destaque para a  
Igreja de Nossa Senhora do Carmo com sua feição original e o “Castelo do Frota” à direita 

Fonte: FERREZ, 1981 

Uma hipótese para o fiscal não ter cadastrado esse e outros imóveis existentes em Meia Ponte naquela 

época diz respeito à abrangência da coleta do imposto. A Décima Urbana incidia apenas sobre imóveis 

urbanos. Nessa zona de fronteira, um outro imóvel muito popular na tradição oral também não foi 

catalogado na Décima Urbana. Trata-se do “casarão de 365 janelas”, do Tenente Coronel Joaquim 

Alves de Oliveira, proprietário do maior número de imóveis listados na Décima Urbana de 1819. De 

acordo com Jayme; Jayme (2003, p. 292), o “palácio” foi demolido em 1868256 e estava localizado num 

pasto conhecido por “Anduzeiro”, nas proximidades dos quintais das casas do Tenente Coronel da Rua 

Nova – portanto em uma área identificada como zona rural naquela época.  

Esse argumento poderia justificar a ausência do “Castelo do Frota” nas Décimas Urbanas, uma vez que 

a margem norte do Rio das Almas também deveria ser considerada zona rural, portanto, fora do 

perímetro urbano tributado pelo imposto predial. A delimitação do núcleo urbano e da zona rural era 

um tanto subjetiva, situação que também verificamos no caso de Vila Boa. Ao analisarmos a Planta da 

Cidade de Pyrenopolis desenvolvida em 1892 (Mapa 23), identificamos que, com exceção da Igreja 

Matriz, os demais edifícios religiosos estavam localizados nas extremidades do arraial, delimitando o 

que se constituía a área urbana até meados do século XVIII. Por outro lado, conforme tratamos 

anteriormente, vias com nome de animais ou com temática rural como Rua dos Porcos, Rua das Bestas 

ou Rua do Curral, localizadas na extremidade oeste do arraial257, reforçam a ideia de interdependência 

do campo com a área urbana, dando pistas sobre as práticas locais.  

                                                 
256 Dezessete anos depois da morte do “Comendador” (JAYME; JAYME, 2003, p. 293). 
257 Reiterando que por Meia Ponte reuniam-se e/ou passavam tropa de bestas e vara de porcos que se 
destinavam a outras paragens. 
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4.4. Décima Urbana de Natividade 

Natividade, o arraial mais importante da faixa setentrional da Capitania de Goiás, em 1811 contava 

com 189 imóveis cadastrados na Décima Urbana. Seis anos depois, houve um acréscimo de 9 casas – 

fato interessante se considerarmos que alguns arraiais de origem mineradora decresceram nesse 

momento marcado pela retração da economia mineradora. Pohl contabiliza mais de 300 casas em 

1819 (1976, p. 271), número que supomos um pouco exagerado, se levarmos em consideração que 

cinco anos mais tarde Cunha Mattos aponta a existência de 188 fogos (1979, p. 127).  

O ano escolhido para analisar os imóveis de Natividade foi o de 1817, de modo a cotejar as informações 

com outras fontes que versavam sobre o arraial naquele momento. As Memórias Históricas do padre 

Silva e Souza (TELES, 1998), a narrativa do austríaco Pohl que lá esteve em 1819 e os escritos de Cunha 

Mattos provenientes de seu roteiro feito em 1824 (Corografia Histórica e o Itinerário) pela província 

se somam à Décima Urbana de Natividade. Alargando o recorte temporal, nos debruçamos em 

documentação da segunda metade do século XVIII, correspondente ao Diário do Barão de 

Mossâmedes de 1773 e o apanhado de informações de 1783 provenientes da “Notícia Geral da 

Capitania de Goiás”, além dos relatos de viagem de George Gardner, que passou por Natividade apenas 

na década de 1840. 

A documentação localizada no MUBAN258 encontra-se em bom estado de conservação, o que nos 

permite fazer essa análise. O Caderno de Lançamento da Décima Urbana de Natividade de 1817 

corresponde a um único volume259, cujos responsáveis foram nomeados pelo Doutor Dezembargador 

Corregedor e Ouvidor Geral da Comarca de São João da Palma na figura de Theotonio Segurado. O Juiz 

Ordinário e “atual Alferes” Joaquim Joze de Cerqueira260 foi nomeado como Superintendente da 

Décima Urbana do Julgado de Natividade261 de 1817, acompanhado pelo escrivão/tabelião Honorio 

Joze Fernandes262. Outras pessoas influentes do arraial também foram nomeadas para compor a Junta 

da Décima Urbana como adjuntos, responsáveis por fazerem a avaliação dos imóveis e a estimativa de 

                                                 
258 No arquivo do Museu das Bandeiras (MUBAN) foram localizadas Décimas Urbanas de Natividade de 1810 a 
1817. 
259 As páginas não foram numeradas, tampouco rubricadas pelo Superintendente da Décima Urbana. Entretanto, 
a penúltima página foi encerrada com a assinatura de todos os membros da Junta da Décima. 
260 O Juiz Ordinário Joaquim Joze de Cerqueira era proprietário da casa nº 61 na [Rua Direita], de onde 
despachava como juiz – e como Superintendente da Décima Urbana, conforme consta na folha de rosto do 
Caderno de Lançamentos da Décima Urbana de 1817. 
261 Vale ressaltar que foram cadastrados apenas imóveis do Arraial de Natividade, não incorporando outros 
arraiais sob jurisdição do Julgado.  
262 O escrivão, que também assina como tabelião, morava “grátis” na casa nº 79 de propriedade do Sargento Mor 
Pio Pinto. 
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aluguel das casas: os oficiais carpinteiros Francisco Gomes Ramos263 e Procopio Pereira da Costa264, o 

pedreiro Joze de Freitas265 e o Juiz de Órfãos Theotonio Carlos Ramalho266, representante dos nobres.  

  

 
Imagem 80. Casario da Rua Direita na década de 1950 tendo ao fundo a Serra de Natividade 

Fonte: IBGE - Disponível em < https://goo.gl/uuCwKK >.  
Acesso em 20.fev.2018. 

De acordo com a Décima Urbana de 1817, foram levantados 198 imóveis dispostos em 10 ruas, 1 beco, 

3 largos e 3 logradouros sem identificação. Analisando as décimas dos anos anteriores, conseguimos 

identificar as vias não identificadas, cujos nomes estão inseridos entre colchetes. Dessa forma, 

encontramos imóveis localizados na Rua Nova, Rua da São Benedito, Rua [Direita]267, (vazio)268, Rua do 

Cruzeiro, Rua dos Caxoros, Rua dos Fuzis, Largo da Viuva, Largo da Praça, (vazio)269, Rua da Matriz, 

Largo da Matriz, (vazio)270, Rua da Contage e Beco de São Benedito. 

                                                 
263 Proprietário da casa nº 43 na Rua de São Benedito. 
264 Não foram identificados imóveis em nome do carpinteiro Procopio Pereira da Costa na Décima Urbana de 
1817. 
265 Não foram identificados imóveis em nome do pedreiro Joze de Freitas na Décima Urbana de 1817. 
266 O Juiz de Órfãos, que também era Furriel, era proprietário de dois imóveis vizinhos no Largo da Praça, 
números 135 e 136.  
267 Na Décima Urbana de 1817, o logradouro foi identificado como “Rua Nova”, mesmo já tendo sido cadastrada 
anteriormente. Analisando as Décimas Urbanas dos anos anteriores, chegamos à conclusão que na realidade se 
tratava da Rua Direita, por isso o nome aparece entre colchetes. Outro equívoco marca o cadastro dos imóveis 
dessa rua – embora o fiscal tenha identificado os imóveis como sendo localizados no lado ocidental, os mesmos 
estavam do outro lado da rua, ou seja, no lado oriental ou lado do norte, conforme consta na Décima Urbana de 
1810. Como a via faz uma ligeira curva, poderia ser cadastrada das duas maneiras. 
268 Logradouro sem identificação, que abriga 15 imóveis, correspondente ao outro lado da Rua [Direita], ou seja, 
à sua face ocidental. 
269 Logradouro sem identificação, que abriga 1 imóvel, correspondente à continuação do Largo da Praça. O fiscal 
cometeu um equívoco ao cadastrar o imóvel no lado norte, sendo que na realidade o mesmo se encontrava no 
lado sul. 
270 Logradouro sem identificação, que abriga 2 imóveis, correspondente à continuação do Largo da Matriz.  
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Tabela 37. Décima Urbana de Natividade em 1817 – identificação dos logradouros e respectivos imóveis 
Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4 

DÉCIMA URBANA DE NATIVIDADE - 1817 

Rua Nova 
Lado oriental 001 - 013 13 imóveis 

Lado ocidental 014 - 029 16 imóveis 

Rua de São Benedito 
Lado ocidental 030 - 045 16 imóveis 

Lado norte 46 01 imóvel 
Rua [Direita] Lado ocidental 047 - 061 15 imóveis 
(vazio) [Rua Direita] Lado ocidental 062 - 076 15 imóveis  

Rua do Cruzeiro 
Lado ocidental 077 - 096 20 imóveis 
Lado oriental 097 - 098 02 imóveis 

Rua dos Caxoros Lado ocidental 099 - 100 02 imóveis 

Rua dos Fuzis 
Lado ocidental 101 - 111 11 imóveis 
Lado oriental 112 - 120 09 imóveis 

Largo da Viuva 
Lado do norte 121 01 imóvel 
Lado oriental 122 - 124 03 imóveis 
Lado do sul 125 01 imóvel 

Largo da Praça 
Lado do norte 126 - 128 03 imóveis 
Lado ocidental 129 - 134 06 imóveis 
Lado oriental 135 - 143 09 imóveis 

(vazio) [Largo da Praça] Lado do norte 144 01 imóvel 

Rua da Matriz 
Lado oriental 145 - 154 10 imóveis 

Lado ocidental 155 - 157 03 imóveis 

Largo da Matriz 
Lado norte 158 - 163 06 imóveis 

Lado ocidental 164 - 171 08 imóveis 
(vazio) [Largo da Matriz] Lado do norte 172 - 173 02 imóveis 

Rua da Contage 
Lado ocidental 174 - 185 12 imóveis 
Lado oriental 186 - 194 09 imóveis 

Beco de São Benedito 
Lado ocidental 195 - 196 02 imóveis 
Lado oriental 197 - 198 02 imóveis 

TOTAL                                                                 198 imóveis 

Diferentemente das décimas de outras localidades, a Décima Urbana de Natividade apresenta 

características próprias, a começar pela forma como os imóveis são localizados nos logradouros, 

valendo-se dos pontos cardeais. Os termos lado oriental, lado ocidental, lado do norte e lado do sul 

nos ajudaram na espacialização dos imóveis por logradouros, embora o fiscal, em alguns casos, tenha 

se equivocado ao registrar os imóveis tendo como referência a orientação solar. Mesmo assim, essa 

forma de orientação é mais precisa que aquela empregada pelas décimas de outras localidades, que 

se resumem a localizar os imóveis pelos logradouros por meio da identificação de “lado direito” ou 

“lado esquerdo”, sem se preocupar em apontar um ponto de referência que orientasse o início da 

contagem dos imóveis.  

Outras peculiaridades diferenciam as Décimas Urbanas de Natividade de outras décimas abordadas 

nesta tese, apresentando dados que balizam o “valor do Imóvel”, o número de quartos assim como a 

existência de outros ambientes como varanda, cozinha e quintal. São dados muito relevantes, uma vez 

que revelam aspectos até então inexplorados sobre os imóveis.  
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Como de costume, o nome dos logradouros foi alterado ao longo dos anos. A Lei Municipal nº 12 de 

15 de setembro de 1900 (apud RODRIGUES, 1978, p. 58) previa multa para os cidadãos que 

continuassem chamando as ruas por seus antigos nomes. Mais de um século depois da vigência dessa 

lei, ao circular pelos logradouros de Natividade, encontramos placas com os nomes atuais das vias e 

sua nomenclatura anterior. Dessa forma, o processo de relacionar os nomes antigos com os atuais se 

tornou mais fácil, aliado ao cruzamento de dados dos mapas encontrados no Processo de Tombamento 

de Natividade271, dos quadros relacionando a denominação antiga e atual dos logradouros 

disponibilizados na Lei Municipal nº 12/90 e no Processo de Tombamento, além de conversa com o 

funcionário da Prefeitura Municipal de Natividade do Departamento de Arrecadação e Finanças272.  

Por outro lado, a análise cartográfica de Natividade foi dificultada pela ausência de mapas antigos. Nos 

baseamos nos mapas utilizados no Processo de Tombamento e nos mapas encontrados no Escritório 

Técnico do IPHAN em Natividade, cujos registros mais antigos remontam à década de 1970. Como base 

para espacializar a Décima Urbana de Natividade de 1817 nos valemos do mapa digital273 

disponibilizado pela Superintendência Estadual do IPHAN no Tocantins274. 

A toponímia confirma a localização de algumas vias, principalmente nos casos da Rua de São Benedito, 

Rua da Matriz e Largo da Matriz. Por outro lado, a identificação do Beco de São Benedito continua 

sendo uma incógnita, uma vez que não encontramos na documentação pesquisada qualquer 

referência a esse beco. Próximo à Igreja de São Benedito foram detectadas duas possíveis vias que 

poderiam ter sido o Beco de São Benedito em tempos remotos: o Beco Joaquim Costa e o Beco do 

Cemitério. Ao espacializar os imóveis da Rua de São Benedito, verificamos que o Beco Joaquim Costa 

seria composto basicamente pelos quintais dos imóveis da referida rua. Por outro lado, no caso do 

Beco do Cemitério, a ocupação já é mais antiga. Considerando que os cemitérios foram implantados a 

partir de 1828, é provável que o beco já estivesse ocupado em 1817275 e teria guiado a instalação do 

cemitério anos depois. Como não conseguimos provas mais substanciadas, identificamos as casas do 

Beco de São Benedito com linha tracejada.  

Caso parecido ao da Rua dos Caxoros. Não encontramos documentação que embasasse a localização 

exata da via, mas nesse caso nos valemos do fluxo do fiscal que havia percorrido anteriormente a Rua 

                                                 
271 Conferir IPHAN. Processo nº 1.117 – T – 84, Conjunto: Arquitetônico, Paisagístico e Urbanístico da Cidade de 
Natividade - Goiás. Brasília: IPHAN, 1984. 
272 Consulta com Dill, realizada em 10 de agosto de 2016. 
273 Arquivo .dwg, elaborada no AutoCad. 
274 Base cartográfica posteriormente trabalhada em plataforma georreferenciada utilizando o software livre 
Quantum Gis. 
275 Mesmo que em 1817 constasse apenas uma casa habitada, sendo as outras 3 sem uso. Em 1817, o Beco de 
São Benedito já estava em vias de extinção. 
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do Cruzeiro, a Rua dos Caxoros e, posteriormente, a Rua dos Fuzis. Embora a Décima Urbana tenha 

identificado apenas dois imóveis276 nas proximidades das ruínas da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, 

o registro de Burchell revela uma ocupação mais consistente onze anos mais tarde, com casas 

dispostas parede-meia, algumas delas sem reboco. Ao consultar um funcionário do Departamento de 

Arrecadação e Finanças da Prefeitura Municipal de Natividade, nos foi informado que antigamente 

esse trecho da Rua do Cruzeiro era conhecido pelo nome de Rua dos Cachorros, com forte conotação 

pejorativa. Em função disso, o nome original caiu em desuso e foi substituído por Largo do Rosário. 

Assim como no caso dos imóveis do Beco de São Benedito, as casas da Rua dos Caxoros foram 

representadas no mapa com linhas tracejadas. 

 
Mapa 26: Detalhe da Planta Semi-cadastral da Cidade de Natividade/GO baseada na  

Planta Levantada pela SANEAGO277 em fevereiro de 1976 
Fonte: Arquivo Central do IPHAN – Rio de Janeiro 

A Rua do Cruzeiro manteve seu nome ao longo dos anos e a toponímia se aplica muito bem nesse caso. 

O funcionário da prefeitura relatou que no trecho central da via do lado ocidental, cuja topografia é 

mais acidentada, existiam apenas cruzeiros. Como a Rua do Cruzeiro foi uma das que mais passaram 

por alterações, raros são os remanescentes dos séculos XVIII e XIX, o que dificulta na identificação e 

localização correta das casas. De acordo com a Décima Urbana de 1817, verificamos a existência de 

apenas dois imóveis no lado oriental, ocupado sobretudo pelos quintais das casas das ruas do Fuzil e 

Direita. O lado ocidental da Rua do Cruzeiro, por sua vez, apresentava um número mais expressivo de 

imóveis, composto por 20 unidades distribuídas nas duas extremidades da via. A concentração maior 

se dava próxima à Igreja de São Benedito e outro ponto de provável ocupação da rua seria nas 

proximidades da Rua dos Caxoros. Como não dispomos de qualquer registro iconográfico histórico da 

Rua do Cruzeiro, fica difícil estabelecer a ocupação dos imóveis e mesmo o desenho urbano original, 

                                                 
276 Sendo um deles desocupado. 
277 SANEAGO – Saneamento de Goiás S.A. 
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que sofreu alterações especialmente no trecho de ligação do centro histórico com a parte nova da 

cidade. As casas da Rua do Cruzeiro nas proximidades com a Rua dos Caxoros foram especializadas no 

mapa em linha tracejada, reforçando o caráter hipotético da localização desses imóveis. 
 

  

Imagem 81. Registro de Burchell da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e  
possíveis casas da Rua dos Caxoros em 1828 

Fonte: FERREZ, 1981 

A Rua da Contage, localizada na saída sul de Natividade, revela a existência de um posto fiscal na 

estrada que conduzia aos arraiais de Conceição e Arraias. Como podemos ver, a toponímia traz pistas 

de equipamentos extintos, caso da Contagem e como veremos adiante, da Igreja do Terço. Na Rua da 

Matriz foi cadastrado o imóvel nº 156 de propriedade da Secretaria do Terço, provavelmente 

irmandade do templo de mesmo nome. De acordo com Rodrigues (1978, p. 47, 48), a igreja estava 

localizada na Rua da Praça e estimamos que estivesse na esquina com a então Rua do Terço, cadastrada 

na Décima Urbana de 1817 como Rua da Matriz.  

A identificação dos largos foi facilitada mais uma vez tendo como referência a toponímia, caso do Largo 

da Matriz e do Largo da Praça. Mesmo assim, espacialização dos dados não foi tarefa fácil. A lógica do 

fiscal ao cadastrar os imóveis não era muito clara, ainda mais quando percebemos que o mesmo não 

tinha domínio em relação à orientação da implantação das edificações. O terceiro largo de Natividade, 

cadastrado como Largo da Viuva, entretanto, não apresentou maiores dificuldades quanto à 

espacialização dos imóveis. Dos 5 imóveis cadastrados na Décima Urbana de 1817, 4 deles eram 

pertencentes a mulheres e apenas 1 a um proprietário do sexo masculino. Verificando a Décima 

Urbana de Natividade de 1811, arriscamos dizer que a viúva a qual se refere o nome do largo seria 

Joanna Paula (casa nº 121) ou a Dona Antonia Maria Pereira (casas números 122 e 123), uma vez que 

ambas continuaram sendo proprietárias de imóveis no largo de acordo com a Décima de 1817. 
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No Largo da Matriz encontramos dificuldade em interpretar o trajeto do fiscal, tanto que no percurso 

foi incorporado o cadastro de imóveis da antiga Rua do Meyo278, atual Rua Modestina. De acordo com 

a Décima Urbana de 1817, foram cadastrados um total de 14 imóveis no largo, sendo 6 no lado norte 

e 8 no lado ocidental. Em uma breve análise, percebemos ser impossível a existência de 6 imóveis na 

face norte do largo279, mas apenas 2, conforme consta no logradouro subsequente, cujo nome não foi 

cadastrado na Décima Urbana de 1817280. Diante dessa situação, a espacialização dos imóveis no Largo 

da Matriz assume seu caráter hipotético. 

 

Imagem 82. Casario da Rua do Meyo (Rua Modestina) na década de 1960  
cuja ocupação se limitava ao lado oriental 

Fonte: ASCCUNA – Natividade 

De modo a espacializar os imóveis do Largo da Matriz, levamos em consideração a identificação dos 

imóveis de acordo com as suas características (identificadas pelo valor do imóvel e número de 

cômodos) e sequenciamento no cadastro. Acompanhando o trajeto do fiscal a partir da Rua da Matriz, 

acreditamos que ele tenha se equivocado ao classificar o lado sul como sendo lado norte, pelos motivos 

citados anteriormente. Mantendo o trajeto no sentido horário, a lógica do percurso coincide com o 

lado cadastrado seguinte, o ocidental, enveredando pela Rua do Meyo. Concluindo o Largo da Matriz, 

incluímos os dois imóveis do logradouro subsequente281, implantados no lado norte – entre as ruas do 

Meyo e da Matriz. 

                                                 
278 Imóveis na Rua do Meyo foram cadastrados na Décima Urbana de Natividade de 1811, o que não voltou a se 
repetir nos anos posteriores. Nos anos 1816 e 1817, esses imóveis acabaram sendo cadastrados incorporados ao 
Largo da Matriz. 
279 Faixa estreita de terra, limitada por dois logradouros: a Rua do Meyo e a Rua da Matriz. 
280 O logradouro sem identificação com duas casas também apareceu na Décima Urbana do ano anterior. Assim 
como no caso de 1817, a Décima Urbana de 1816 apresentava 6 imóveis no lado norte e 8 no lado ocidental no 
Largo da Matriz. 
281 Logradouro que não apresenta identificação, mas que ao que tudo indica, compõe o conjunto do Largo da 
Matriz. 
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De acordo com Bluteau, um dos significados de “praça” no século XVIII era de um “lugar publico, plano 

& espaçoso, nas Cidades, Villas, &c. Para feyras, & jogos públicos (...)”282. No Largo da Praça estava 

localizada a Cadeia e, anos depois, foi edificada ao seu lado uma ampla edificação, a Câmara283, mais 

tarde ocupada pela Prefeitura Municipal. Como comportava dois equipamentos de vulto dos períodos 

colonial e imperial, é justificável que a atual Praça Leopoldo de Bulhões também já tenha sido chamada 

de Largo do Concelho.  

O Largo da Praça passou por algumas alterações em sua configuração urbana com a construção de 

canteiros e mobiliário urbano, o que alterou a sua feição mais antiga. Em função disso, ao espacializar 

os imóveis do Largo da Praça, surgiu uma dúvida: qual seria realmente a sua forma anterior, já que 

estava diretamente conectada com as ruas dos Fuzis, Direita, do Meyo e da Matriz? A dificuldade em 

fechar o perímetro do largo se acentuou na medida em que verificamos a existência de um dos imóveis 

mais valorizados do núcleo em um logradouro sem identificação, cadastrado logo após o Largo da 

Praça, correspondente ao imóvel nº 144 do Tenente Joze Bernardino Senna Ferreira. O fiscal 

identificou as casas do largo nos lados norte, ocidental e oriental e a casa do tenente também no lado 

norte. Analisando o Largo da Praça, verificamos que somente o lado sul não havia sido cadastrado. A 

face sul é bastante estreita, uma vez que se limita a leste com a Rua da Matriz e a oeste com a Rua do 

Meyo, ou seja, faria todo sentido a existência de poucos imóveis em uma faixa de terra tão limitada. A 

partir daí surge uma possibilidade: o imóvel estaria no Largo da Praça localizado no lado sul (o fiscal 

poderia ter cometido um novo engano, como fez em outros logradouros de Natividade descritos 

anteriormente), vizinho à Igreja do Terço. Nesse cenário, fechamos o perímetro do Largo da Praça 

composto por imóveis em suas faces norte, ocidental, oriental e sul. 

Os enganos cometidos pelo fiscal em relação ao nome das vias ou à orientação dos imóveis não param 

por aqui. O terceiro logradouro cadastrado em 1817 foi identificado como Rua Nova e o quarto 

logradouro sequer foi nomeado. Verificando as Décimas de Natividade nos anos anteriores e 

analisando a décima de 1817, identificamos um novo equívoco. A primeira via cadastrada na Décima 

Urbana de Natividade de 1817 foi a Rua Nova, composta por imóveis dos dois lados. Nas Décimas 

anteriores, onde o fiscal assinalou pela segunda vez como sendo Rua Nova, verificamos se tratar na 

realidade da Rua Direita. Obtivemos a confirmação após verificar que a referida rua não havia sido 

cadastrada na Décima Urbana de 1817. O outro desafio ficou por conta da identificação da via 

subsequente, sem nome. Considerando que foram cadastrados apenas casas no lado ocidental da 

então Rua Direita, verificamos que o outro lado não havia sido registrado. O fiscal, ao invés de 

                                                 
282 Conferir o verbete no “Vocabulario Portuguez & Latino, aulico, anatomico, architectonico...” no link < 
http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/dicionario/1/praça>. 
283 Natividade foi elevada à Vila em 1832. 
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inventariar as duas faces da via como sendo Rua Direita, optou por cadastrá-los como se estivessem 

em ruas diferentes. Analisando o material cartográfico, iconográfico e em visitas na cidade verificamos 

que a ocupação das duas faces da Rua Direita se deu simultaneamente, ou seja, o logradouro sem 

identificação realmente seria o outro lado da Rua Direita. Isto posto, identificamos um novo equívoco 

do fiscal que identificou os imóveis, nos dois casos, como localizados no lado ocidental. Novamente 

nos debruçamos nas Décimas anteriores e detectamos que o primeiro registro se tratava na realidade 

do lado oriental e o outro como sendo lado ocidental. Como a via acompanha a curva de nível, ela 

apresenta um desenho levemente curvo, tanto que na Décima Urbana de Natividade de 1811 o fiscal 

cadastrou a primeira face da Rua Direita como sendo lado norte e o outro lado como lado sul.  

Não encontramos referências toponímicas em relação à Rua dos Fuzis. Analisando os dados da Décima 

Urbana de Natividade de 1817, não verificamos a presença de homens com patentes militares na via, 

nem como proprietários, tampouco como moradores. Identificamos grandes casas nessa rua, 

compostas de até sete quartos, o que poderia refletir na aparência dos imóveis, principalmente a partir 

do Oitocentos. Vale frisar que no século XIX a rua teve seu nome alterado para Rua Formosa. Na tabela 

abaixo, encontramos a relação dos nomes dos logradouros de acordo com a nomenclatura presente 

na Décima Urbana de 1817, nomes ao longo dos séculos XIX e XX e a identificação atual.  

Tabela 38. Identificação dos logradouros de Natividade 
Fontes diversas  

Nome identificado na Décima de 
1817 

Nomes Posteriores  
à Décima Nome Atual 

Rua Nova Rua Nova Rua 7 de Setembro 

Rua de São Benedito Largo São Benedito 
Praça São Benedito 
Rua Major Flávio Araújo 

Rua Nova [Direita] 
Rua Direita 
Rua 15 de Novembro 
Rua Getúlio Vargas 

Rua Coronel Deocleciano Nunes 

(vazio) [Rua Direita] 
Rua Direita 
Rua 15 de Novembro 
Rua Getúlio Vargas 

Rua Coronel Deocleciano Nunes 

Rua do Cruzeiro Rua do Rosário Rua/Avenida dos Cruzeiros 
Rua dos Caxoros Praça da Ruína Largo do Rosário 
Rua dos Fuzis Rua Formosa Rua Major Júlio Nunes 

Largo da Viuva 
Praça/Rua do Pelourinho 
Rua 13 de Maio 

Praça da Bandeira 

Largo da Praça 
Rua da Praça 
Praça do Concelho 
Praça do Governo Municipal 

Praça Leopoldo de Bulhões 

(vazio) [Largo da Praça] 
Rua da Praça 
Praça do Concelho 
Praça do Governo Municipal 

Praça Leopoldo de Bulhões 

Rua da Matriz Rua do Terço Rua da União 
Largo da Matriz Largo da Matriz Praça da Matriz 
(vazio) [Largo da Matriz] Largo da Matriz Praça da Matriz 
Rua da Contage Rua da Contagem Avenida Rafael Xavier 
Beco de São Benedito Beco Joaquim Costa Beco Joaquim Costa 
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Mapa 27: Identificação dos Logradouros 
(mapa hipotético elaborado pela autora com base no Lançamento da Décima e Receita de Natividade 

Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4) 
 

Mesmo que o fiscal tenha cometido vários deslizes quanto à indicação das vias ou à orientação dos 

imóveis, o fluxo estabelecido seguiu uma lógica clara. Partindo do acesso norte do arraial, 

primeiramente cadastrou os imóveis da Rua Nova. Finalizada essa via, o cadastro seguiu na rua paralela 

de São Benedito. Seguindo para a região central, o fiscal cadastrou os imóveis da Rua Direita284 e logo 

em seguida partiu para a rua paralela, a do Cruzeiro. Avançando no mesmo sentido, alcançou a 

continuação dessa rua, no trecho identificada como Rua dos Caxoros, na região conhecida atualmente 

por Largo do Rosário. Partindo dali, seguiu novamente rumo ao centro pela Rua dos Fuzis. 

Em um pequeno desvio de rota, mapeou os imóveis do Largo da Viuva e, logo adiante, as casas do 

Largo da Praça. Seguindo o fluxo em direção à Matriz, alcançou a Rua da Matriz e adiante o Largo a 

Matriz. Finalizando os logradouros centrais, o fiscal partiu para as bordas do arraial, ao cadastrar os 

                                                 
284 Identificada erroneamente como Rua Nova. 
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imóveis da Rua da Contage, sentido saída sul de Natividade. Finalizando, mapeou a região cuja taxa de 

ocupação é a menor do núcleo, compreendida pelas casas do Beco de São Benedito. Conforme 

tratamos anteriormente, ao indicar a orientação do fluxo baseado pelos pontos cardeais, a 

espacialização dos dados e o delinear do circuito foram identificados de forma mais natural e intuitiva. 

 

 
Mapa 28: Fluxo da Décima Urbana de Natividade 

(mapa hipotético elaborado pela autora com base no Lançamento da Décima e Receita de Natividade 
Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4) 

 

Reconstrução do espaço urbano de Natividade (1817) 

Conforme abordamos anteriormente, a Décima Urbana de Natividade se diferencia das décimas de 

Vila Boa, Meia Ponte e Pilar por cadastrar os imóveis tendo como referência os pontos cardeais, por 

apresentar o valor dos imóveis e sobretudo por indicar os ambientes existentes nas casas, 

apresentando inclusive o número de quartos. Esses dados nos dão uma noção da dimensão desses 

imóveis, assim como revela aspectos sociais dos seus ocupantes – sejam eles proprietários ou 

moradores. 

Na tentativa de vislumbrar usos nos imóveis em 1817 (como residencial, comercial ou misto), filtramos 

os bens conforme foram identificados na Décima Urbana, levando-se em consideração a existência dos 
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ambientes – quarto, cozinha, quintal e varanda. Nos imóveis elencados, 50 não apresentam dados a 

esse respeito, no entanto, as 148 edificações restantes apresentavam pelo menos um quarto285. Do 

total de 198 imóveis, 133 possuíam além dos quartos, outros cômodos, como varanda286, cozinha e/ou 

quintal. Um aspecto que nos chamou a atenção em relação à concentração de casas com até 5 quartos 

e destituídas de varanda e cozinha em dois logradouros situados em região periférica de Natividade: 

esses imóveis estavam localizados no Beco de São Benedito e na Rua da Contage. Coincidentemente, 

esses logradouros sediavam os imóveis menos valorizados no núcleo. Nos demais logradouros, 

encontramos certa heterogeneidade em relação à distribuição de casas com números variados de 

quartos e demais cômodos.  

 
 

sem dados 50 

quarto 15 

quarto e quintal 27 

quarto, cozinha e quintal 51 

quarto, varanda e quintal 37 

quarto, varanda, cozinha e 
quintal 

18 

Gráfico 13: Distribuição dos ambientes por imóvel 
Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 

Ainda que as Décimas Urbanas de Natividade de 1817 nos apresente os cômodos das casas, seria muito 

arriscado formular hipóteses a respeito dos usos dos imóveis cadastrados. Mesmo assim, analisando 

o Gráfico 13, podemos arriscar dizer que pelo menos 69 imóveis poderiam ser residenciais. Os 

residenciais foram assim classificados por apresentarem em seu programa: I. quarto, cozinha e quintal 

(51 imóveis) ou II. quarto, varanda, cozinha e quintal (18 imóveis). Outros 79 imóveis apresentavam 

em seu programa: I. quarto (15 imóveis); II. quarto e quintal (27 imóveis) e quarto, varanda e quintal 

(37 imóveis). Importante ressaltar que era comum a existência de imóveis mistos, ou seja, dos 69 

imóveis cadastrados como residenciais, alguns poderiam destinar determinadas dependências para a 

função comercial.  

                                                 
285 A palavra “quarto” foi Identificada como tal na Décima Urbana de Natividade, que não faz qualquer referência 
à alcova, que seria o “aposento mais recolhido”, nas palavras de Raphael Bluteau. Conferir a nota no “Vocabulario 
Portuguez & Latino, aulico, anatomico, architectonico...” no link <http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-
br/dicionario/1/alcova>. 
286 Corresponde ao cômodo disposto na parte posterior da edificação, que se abre para o quintal. Espaço de 
convivência da família e lugar de afazeres domésticos. De acordo com Bluteau, “obra sacada do corpo do edifício, 
cuberta, ou descoberta, na qual se costuma pastear, tomar o Sol, o fresco”.  Conferir o verbete no link 
<http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/dicionario/1/varanda>. 
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Por mais que Pohl (1976, p. 22) tenha classificado o comércio de Natividade de 1819 como “muito 

insiginificante” ou que Silva e Souza (TELES, 1998, p. 180, 181) tenha apontado em “Memórias 

Estatísticas da Província de Goyaz” que na transição de arraial para vila em 1832 “não há no Termo 

huma loja, que se possa chamar tal; por meio de mascateação há no Termo 10, e alguns cominissões 

(sic) que vendem os gêneros da terra”, identificamos documentos287 que atestam a existência da 

atividade comercial em 1808. É o caso do Capitão Raymundo288 Fernandes Pereira e do Tenente 

Zacarias Antonio dos Santos, proprietários de imóveis em 1817 e que viviam do “seo negocio de 

fazenda seca”. Reforçando o caráter comercial de Natividade, em 1818 o Tenente Joze Bernardino de 

Senna Ferreira chegou a colocar o seu ofício de Administrador dos Rendimentos Reais do Julgado de 

Natividade à disposição pois não tinha mais condições de continuar no cargo, uma vez que dependia 

financeiramente das suas transações comerciais: 

(...) vivendo de Negocio de Fazendas, que compra na Praça da Bahia para dispor na 
Repartiçam do Norte, achando-se inteiramente disposto, e prompto a marchar para 
a dita Cidade, a fim de continuar no mesmo Negocio, de que absolutamente depende 
o seu credito, e manutenção289.  

Dois dos comerciantes citados acima estão no rol dos grandes proprietários de Natividade, ambos 

moradores do Largo da Praça. A casa nº 126, do Capitão Raimundo Fernandes Pereira, era a melhor 

estruturada e, consequentemente, a mais valorizada do arraial (cujo rendimento anual era de 24$000 

réis), composta por 11 quartos, varanda, cozinha e quintal, situada em posição de destaque no Largo 

da Praça, próxima ao Largo da Viuva. Na outra extremidade do largo estava a casa nº 144, de 

propriedade do Tenente Joze Bernardino Senna Ferreira, composta por 7 quartos, cozinha e quintal. O 

terreno onde estava implantada a propriedade290 era menor, e estimamos que dividisse a frente 

voltada para o largo com a Igreja do Terço. O rendimento anual do imóvel era de 21$000 réis.  

Tanto o Capitão Raimundo Fernandes Pereira quanto o Tenente Joze Bernardino Senna Ferreira eram 

figuras de destaque no cenário político local. O Capitão Raimundo Fernandes Pereira era comandante 

do arraial quando Cunha Mattos lá esteve em junho de 1824 (2004, p. 183).  

 

                                                 
287 Fonte – MUBAN - “Ofícios e Ocupações – Pessoas com Diversos Cargos III – de 1782 a 1822”. Cx. 175, Pasta 
4.1.35. 
288 Identificado na Décima Urbana de 1817 como Capitão Raimundo Fernandes Pereira. 
289 Requerimento do Tenente de Milicias Joze Bernardino de Sena Ferreira, que coloca seu cargo de Administrador 
dos Rendimentos Reais do Julgado de Natividade à disposição de Vossa Majestade. - Fonte – MUBAN - “Ofícios e 
Ocupações – Pessoas com Diversos Cargos III – de 1782 a 1822”. Cx. 175, Pasta 4.1.35. 
290 A casa nº 144 do Tenente foi representada nos mapas com linha tracejada, uma vez que na Décima Urbana 
de 1817 não especifica o nome do logradouro, que estimamos ser o Largo da Praça, seguindo a lógica do fiscal, 
que segue adiante pela Rua da Matriz. 
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Um episódio curioso envolveu o Capitão Raimundo e o pároco Gonçalo Fernandes. De acordo com 

Cunha Mattos (2004, p. 210), os dois teriam boicotado a sua visita à Vila de São João da Palma, fato 

que só viria a saber depois, por meio do guia que o conduzia pelos caminhos da Comarca Norte. 

Natividade não se conformava em não ser sede da Comarca Norte, status atribuído inicialmente à Vila 

de São das Duas Barras em 1809 e, posteriormente, à Vila de São João da Palma, fundada em 1815 

para esse fim. Natividade, entretanto, foi sede da Comarca do Norte de 1809 a 1815, ocasião em que 

o Ouvidor, Joaquim Theotonio Segurado, lá residiu, até sua transferência para a recém criada Vila de 

São João da Palma. 

O Tenente Joze Bernardino Senna Ferreira, por sua vez, defendia a separação da Comarca do Norte da 

Capitania/Província de Goiás. Em 1823, dirigiu-se até a Corte com o objetivo de comunicar a D. Pedro 

II a criação da Província de São João da Palma (RODRIGUES, 1978, p.28, 29), no entanto, não foi 

recebido pelo imperador, tendo voltado com a negativa, dada por José Bonifácio de Andrade e Silva. 

Reforçando o cenário desolador, o Padre Luíz Gonzaga de Camargo Fleury, do Governo Provisório de 

Goiás, marchou até Natividade com sua delegação em nome da unificação do território goiano. De 

acordo com Rodrigues (1978, p. 27, 28), o Governo Provisório do Norte teve sua vigência de 1821 a 

1823, tendo a sede passado por vários núcleos, até terminar em Natividade. Senna foi o vereador mais 

votado na primeira eleição da Câmara de Natividade, em 15 de julho de 1833 (RODRIGUES, 1978, p. 

30, 31). 

Outro morador ilustre do Largo da Praça também gozava de certo prestígio na cena política do arraial. 

Proprietário do imóvel nº 136, o Furriel Theotonio Carlos Ramalho também era integrante da Junta da 

Décima Urbana de 1817 como representante dos nobres e identificado como Juiz de Órfãos. Possuía 

duas casas, uma ao lado da outra, sendo que rendimento anual da casa nº 136 era de 14$400, ao passo 

que a casa vizinha de nº 135 estava “feixada” e por esse motivo, a Décima Urbana não foi cobrada. Um 

fato curioso é que mesmo possuindo apenas 7 quartos e um quintal, o imóvel do Furriel Theotonio 

Carlos Ramalho estava entre os mais valorizados de Natividade. Na tabela abaixo, sinalizamos em 

negrito os proprietários que, assim como o Furriel, possuíam mais de um imóvel em 1817 no arraial.  

Como podemos observar na Tabela 39, três dos imóveis mais valorizados estavam situados no Largo 

da Praça, dois na Rua do Cruzeiro e apenas um na Rua Direita, Rua Nova e Largo da Matriz. Desses, 

somente o imóvel de Maria Joaquina Gomes estava alugado291; os demais estavam sendo ocupados 

por seus proprietários. Ao analisarmos os demais proprietários dos imóveis mais valorizados, 

                                                 
291 A casa n. 83 estava alugada para o Reverendo Gonçalo Fernandes Souto. Além desse imóvel, Maria possuía 
outro bem na Rua dos Fuzis, que estava “cem morador”, conforme consta na Décima. Diante desse cenário, nos 
questionamos: onde residia Maria Joaquina Gomes? Com familiares no arraial ou na zona rural? 
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verificamos uma amostragem heterogênea, composta por homens e mulheres, sendo uma “dona”, um 

pároco, indivíduos com “patentes militares” e os demais, civis.  

Tabela 39. Imóveis mais valorizados no arraial de Natividade em 1817 
Legenda: Qs – quartos; V – varanda; C – cozinha; Qtl – quintal  
Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4 

Logradouro Proprietários Rend. Anual Ambientes 
Largo da Praça, 126 Capitão Raimundo Fernandes Pereira 24$000 réis 11Qs, V, C, Qtl 
Rua do Cruzeiro, 83 Maria Joaquina Gomes 21$000 réis 7Qs, V, C, Qtl 
(vazio) [Largo da Praça], 144 Tenente Joze Bernardino Senna Ferreira 21$000 réis 7Qs, C, Qtl 
(vazio) [Rua Direita], 62 Dona Anna Raimunda de Campos 21$000 réis 10Qs, C, Qtl 
Rua Nova, 01 Vicente Rodriguez Ferreira de Santo Antonio 18$000 réis 6Qs, V, C, Qtl 
Largo da Matriz, 166 Reverendo Thome de Crasto Carneiro 18$000 réis 7Qs, C, Qtl 
Largo da Praça, 136 Furriel Theotonio Carlos Ramalho 14$400 réis 7Qs, Qtl 
Rua do Cruzeiro, 81 Manoel Ramalho Ortigas 18$000 réis 8Qs, V, C, Qtl 

Mesmo que a Rua do Cruzeiro servisse como elo de ligação de dois templos de irmandade dos pretos 

(a inacabada Igreja de Nossa Senhora do Rosário e a capela de São Benedito), a rua abrigava alguns 

dos imóveis mais valorizados do arraial, como a casa nº 83 de Maria Joaquina Gomes e a casa nº 81 de 

Manoel Ramalho Ortigas (proprietário de outro imóvel na mesma rua, de nº 82). Caso semelhante 

ocorria em Vila Boa, onde foram encontrados imóveis muito valorizados nas vizinhanças de igrejas de 

irmandades de pretos, quebrando o estigma da existência apenas de imóveis desvalorizados nas 

redondezas desses templos.  

Analisando os mapas referentes ao Rendimento Anual dos Imóveis, Valor da Décima Urbana e Valor 

dos Imóveis, verificamos que os logradouros onde se encontravam as casas mais valorizadas eram 

justamente o Largo da Praça e a Rua do Cruzeiro. Entretanto, a sociotopografia em Natividade revela 

que esses ambientes não eram exclusividade de certo estrato da população. De acordo com a Décima 

Urbana de 1817, foram identificadas duas proprietárias miseráveis no Largo da Praça, o logradouro 

mais valorizado no núcleo. Pessoas de classes variadas conviviam na mesma rua ou largo, da mesma 

forma com que encontramos imóveis mais valorizados vizinhos de imóveis que sequer foram cobrados 

a Décima Urbana. 

Conforme destacamos anteriormente, Natividade se diferenciava de Vila Boa, Pilar e Meia Ponte por 

apresentar na Décima Urbana o valor bruto dos imóveis. Analisando os dados, na maioria dos casos o 

valor do imóvel acompanhava o valor estimado do rendimento anual. Mas não era uma regra, em 

alguns poucos casos não percebemos uma correlação muito clara entre o valor estipulado pelo 

rendimento anual do imóvel e o valor do imóvel, conforme observamos na Tabela 40292.  

                                                 
292 Os nomes em negrito correspondem aos proprietários que possuíam mais de um imóvel em Natividade. 



4 .  E s t u d o s  d e  c a s o :  o  q u e  r e v e l a m  a s  D é c i m a s  U r b a n a s | 429 

 

Tabela 40. Imóveis mais valorizados no arraial de Natividade em 1817 
Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4 

Logradouro Proprietários Valor do Imóvel Rend. Anual 
Largo da Praça, 126 Capitão Raimundo Fernandes Pereira 192$000 réis 24$000 réis 
Rua do Cruzeiro, 83 Maria Joaquina Gomes 180$000 réis 21$000 réis 
(vazio) [Largo da Praça], 144 Tenente Joze Bernardino Senna Ferreira 180$000 réis 21$000 réis 
Rua Nova, 01 Vicente Rois. Ferreira de Sto. Antonio 144$400 réis 18$000 réis 
Largo da Matriz, 166 Reverendo Thome de Crasto Carneiro 144$000 réis 18$000 réis 
Largo da Praça, 136 Furriel Theotonio Carlos Ramalho 144$000 réis 14$400 réis 
Rua do Cruzeiro, 84 Joze Bernardino e Policarpia de tal 144$000 réis 7$200 réis 

Os membros da Junta da Décima Urbana não deixaram claro quais foram os critérios de cotação desses 

imóveis, causando estranheza em certas situações, como no caso do imóvel nº 84 de propriedade de 

Joze Bernardino e Policarpia de tal293, cujo valor do imóvel foi orçado em 144$000 réis e o seu 

rendimento anual seria apenas de 7$200 réis – o que se refletiu na Décima Urbana, cobrada no valor 

de $648 réis. O imóvel estava localizado em uma das ruas mais valorizadas de Natividade, possuía 7 

quartos, cozinha e quintal e estava alugado para Joze da Roxa Pita. A partir desse exemplo, 

vislumbramos que mesmo que o imóvel estivesse em boas condições e possuísse uma estrutura 

compatível com os outros imóveis elencados entre os mais caros, estava alugado a um valor baixo, o 

que incidiu diretamente no rendimento anual da casa e, consequentemente, na Décima Urbana 

cobrada. 

O número de pessoas que possuíam mais de um imóvel no arraial é significativo se considerarmos o 

momento de transição da economia. Um grupo de 23 proprietários possuía 52 imóveis, o que equivale 

a um pouco mais que 25% dos imóveis de Natividade. Desse conjunto, 11 proprietários são do sexo 

masculino (3 deles padres e outros 3 detentores de postos militares), 10 do gênero feminino (apenas 

3 donas) e 2 imóveis pertenciam à Confraria do Rozario. Desses 52 imóveis, 16 não estavam sendo 

utilizados (2 casas “feixadas”, 1 “desmanxada” e 13 “cem morador”) e o restante, equivalente a 36 

casas, serviam para uso próprio (15 casas), estavam ocupadas por pessoas que moravam “grátis” (15 

casas) ou alugadas (6 casas). 

A categoria “mora grátis” é outra peculiaridade das Décimas Urbanas de Natividade e nos instiga 

bastante, gerando o seguinte questionamento: que tipo de sociedade era essa, que possuía tantos 

agregados?  

                                                 
293 Em situação ímpar, foi cadastrado um casal como proprietário de um imóvel. Usualmente os proprietários (ou 
moradores) são sinalizados apenas como uma pessoa, salvo casos em que são identificados os herdeiros do 
proprietário titular, identificados apenas como “herdeiros”. Outra especificidade desse caso diz respeito à 
terminação “de tal”, sinalizando a completa ignorância em relação ao sobrenome de Policarpia, uma das 
proprietárias do imóvel. 
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Muito provavelmente, seria uma característica própria daquela região, cujo processo de ruralização 

estava em alta e os produtores de gado tinham suas fazendas como primeira residência e os imóveis 

do arraial ficavam fechados ou a cargo de agregados, ou seja, daqueles que “moravam grátis”. Uma 

outra hipótese diz respeito aos comerciantes que ficavam em trânsito com a “praça da Bahia” e 

passavam longos períodos fora de Natividade, deixando sua loja a cargo de terceiros. Na tabela a 

seguir, referente aos maiores proprietários de Natividade, assinalamos em negrito os detentores dos 

imóveis mais valorizados do arraial e sublinhados os nomes daqueles cujos imóveis eram parede-meia. 

Tabela 41. Proprietários com mais de um imóvel no arraial de Natividade em 1817 
Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4 

Logradouro Proprietário Finalidade do imóvel 
Rua Nova, 06  

Luiza Correia 
uso próprio 

Rua Nova, 07  aluguel 
Rua de São Benedito, 36  

Maria Exepriaca Gomes 
sem uso (cem morador) 

Rua dos Fuzis, 106  uso próprio 
Rua dos Fuzis, 116  aluguel 
[Rua Direita], 48  

Maria Suares 
sem uso (cem morador) 

Largo da Praça, 132  uso próprio 
[Rua Direita], 50 

Gertrudes Francisca da Silva  
uso próprio 

[Rua Direita], 57  sem uso (feixada) 
(vazio) [Rua Direita], 72  

Anna Joaquina 
mora grátis 

Rua do Cruzeiro, 98  sem uso (cem morador) 
Largo da Matriz, 171  mora grátis 
Rua dos Fuzis, 107  

Anna Joaquina Correa 
uso próprio 

Rua da Contage, 190  sem uso (desmanchada) 
Rua do Cruzeiro, 83 

Maria Joaquina Gomes 
aluguel 

Rua dos Fuzis, 105  sem uso (cem morador) 
[Rua Direita], 60  

Dona Anna Vasala de Santo Antonio  
uso próprio 

Rua da Matriz, 151  mora grátis 
(vazio) [Rua Direita], 62  

Dona Anna Raimunda de Campos 
uso próprio 

(vazio) [Rua Direita], 63  sem uso (cem morador) 
[Rua Direita], 49  

Dona Antonia Maria Pereira 
sem uso (cem morador) 

Largo da Viuva, 122 sem uso (cem morador) 
Largo da Viuva, 123 uso próprio 
(vazio) [Rua Direita], 67 . 
LOc 

Capitão Raimundo Fernandes Pereira 
mora grátis 

Largo da Praça, 126  uso próprio 
Rua da Matriz, 152  mora grátis 
Rua Nova, 28  

Tenente Zacarias Antonio dos Santos 
uso próprio 

[Rua Direita], 47  sem uso (cem morador) 
Largo da Praça, 135  

Furriel Theotonio Carlos Ramalho 
sem uso (feixada) 

Largo da Praça, 136 uso próprio 
Rua de São Benedito, 35 

Vicente Pinto 
mora gratis 

(vazio) [Rua Direita], 75  aluguel 
[Rua Direita], 59 .  

Francisco Joze da Silva 
uso próprio 

Largo da Praça, 131  aluguel 
Rua do Cruzeiro, 81  

Manoel Ramalho Ortigas 
uso próprio 

Rua do Cruzeiro, 82 sem uso (cem morador) 
Largo da Praça, 134  mora grátis 
Rua do Cruzeiro, 86  Joaquim Pereira de Oliva mora grátis 
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Rua dos Fuzis, 111  mora grátis 
Rua dos Caxoros, 100  

Antonio de Souza Mello 
sem uso (cem morador) 

Rua dos Fuzis, 117  uso próprio 
Rua Nova, 09  

Padre Conrado 
mora grátis 

Rua Nova, 10  sem uso (cem morador) 
Rua dos Fuzis, 112  

Padre Lucas Freire 
mora grátis 

Largo da Matriz, 165  mora grátis 
Rua de São Benedito, 46 

Reverendo Thome de Crasto Carneiro 

mora grátis 
Rua da Matriz, 146  mora grátis 
Largo da Matriz, 166  uso próprio 
Largo da Matriz, 167 mora grátis 
Rua dos Fuzis, 108  

Confraria do Rozario/Confraria de Nossa Senhora 
do Rozario 

aluguel 
Largo da Praça, 133 sem uso (cem morador) 
Rua da Contage, 174 sem uso (cem morador) 

Dentre os 22 proprietários que possuíam mais de um imóvel em Natividade, seis figuravam entre os 

detentores dos imóveis mais valorizados do arraial, caso de Maria Joaquina Gomes, Dona Anna 

Raimunda de Campos, Manoel Ramalho Ortigas, do Capitão Raimundo Fernandes Pereira, do Furriel 

Theotonio Carlos Ramalho e do Reverendo Thome de Crasto Carneiro. Mesmo possuindo dois imóveis 

no arraial, não conseguimos identificar qual seria a residência de Maria Joaquina Gomes, uma vez que 

o imóvel nº 83 na Rua do Cruzeiro, um dos mais valorizados de Natividade, estava alugado para Gonsalo 

Fernandes Souto e a casa nº 105 na Rua dos Fuzis estava sem morador. Essa situação se repete várias 

vezes, inclusive entre os proprietários que possuíam apenas um imóvel no arraial, como era o exemplo 

de João Luiz da Silva, proprietário da casa nº 65 na [Rua Direita] que estava “cem morador”. Nesse 

caso identificamos que João Luiz da Silva, “homem branco solteiro”, com aproximadamente 35 anos, 

era “natural e morador neste Arrayal onde vive de Criar Gados”294. Pelo visto, sua casa no arraial devia 

passar a maior parte do tempo fechada, enquanto João Luiz cuidava do gado em sua propriedade rural. 

De acordo com Temis Parente (2005, p. 20),  

Em decorrência da agropecuária, aqueles que habitavam a região tenderam a voltar suas 
atividades para a zona rural, nas proximidades das antigas zonas mineradoras. Em linhas 
gerais, esse era o cenário econômico do norte goiano, atual estado de Tocantins, 
retratado pelos viajantes europeus e perpetuado pela historiografia regional. 

Os casos de Dona Anna Raimunda de Campos e do Furriel Theotonio Carlos Ramalho eram diferentes, 

uma vez que conseguimos identificar onde moravam. Dona Anna Raimunda era detentora de dois 

imóveis na [Rua Direita], nas proximidades da Igreja de São Sebastião, residia em sua casa de 10 

quartos de nº 62, enquanto o imóvel vizinho nº 63 permanecia vazio, “cem morador”. Situação 

parecida ao do Furriel, que morava na casa nº 136 no Largo da Praça enquanto a vizinha, de nº 135 

estava “feixada” e, portanto, isenta da Décima Urbana. 

                                                 
294 Fonte – MUBAN - “Ofícios e Ocupações – Pessoas com Diversos Cargos III – de 1782 a 1822”. Cx. 175, Pasta 
4.1.35. Documento de Natividade de 20 de fevereiro de 1818. 
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Identificamos outros casos semelhantes, de proprietários que possuíam dois imóveis parede-meia, 

entretanto sendo um deles desocupado, caso de Dona Antonia Maria Pereira. Proprietária de duas 

casas vizinhas no Largo da Viuva, além de uma casa na [Rua Direita], Dona Antonia residia no imóvel 

nº 123 no Largo da Viuva enquanto as outras propriedades estavam desocupadas, caso da casa vizinha 

no mesmo largo de nº 122 e de nº 49 na [Rua Direita]. O Largo da Viuva apresentava uma 

peculiaridade, dos cinco moradores apenas um era homem, proprietário da casa nº 125, Sebastião 

Baptista. Paira no ar a dúvida de quem seria a viúva que deu nome ao largo. Analisando a primeira 

Décima Urbana de Natividade de 1810, identificamos como moradoras que continuaram morando no 

largo em 1817 a própria Dona Antonia Maria Pereira e Joanna Paula, proprietária da casa nº 121. 

Seguindo na mesma onda de moradores que eram donos de imóveis vizinhos, sendo que um deles 

servia de residência e o outro estava “cem morador”, temos o caso de Manoel Ramalho Ortigas, que 

ainda possuía um terceiro imóvel em Natividade. O seu imóvel mais valorizado, localizado na Rua do 

Cruzeiro nº 81 era sua moradia, enquanto o seu imóvel vizinho de nº 82 estava desocupado, “cem 

morador”. A Décima Urbana não foi cobrada no caso de seu terceiro imóvel de nº 134 no Largo da 

Praça, uma vez que seu morador que lá “morava grátis” era o miserável Jozé Nunes.  

O Capitão Raimundo Fernandes Pereira, morador da maior casa – e a mais valorizada – do arraial de 

nº 126 no Largo da Praça possuía outros dois imóveis menores, ambos ocupados por pessoas que 

“moravam grátis”. A casa nº 67 da [Rua Direita], de apenas 2 quartos, varanda e quintal estava ocupada 

por Lucio Thomas, ao passo que a casa nº 152 cedida a Francisca de Araujo Lima295 na Rua da Matriz 

apresentava dimensões similares, composta por 2 quartos, cozinha e quintal. O Capitão, conforme 

tratamos anteriormente, além de viver de “seo negocio de fazenda seca”, também possuía um 

Engenho296. De acordo com documento de 1818, foi possível verificar que o negociante tinha 

aproximadamente 53 anos, era “homem pardo solteiro natural e morador neste Arrayal”297.  

 

 

 

                                                 
295 Fato curioso, pois uma certa Francisca Araujo era proprietária de um imóvel também na Rua da Matriz, nº 
145. Seriam a mesma pessoa? 
296 Ainda assim, declarou em seu testamento firmado em 1849 que devia “algumas dívidas por crédito aos quais 
os meos testamenteiros pagarão sem estrépito de justiça.” (PARENTE, 2005, p. 124). De acordo coom a 
pesquisadora, o testamento do capitão está na Associação Comunitária de Natividade. 
297 Fonte – MUBAN - “Ofícios e Ocupações – Pessoas com Diversos Cargos III – de 1782 a 1822”. Cx. 175, Pasta 
4.1.35. Documento de Natividade de 20 de fevereiro de 1818. 
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Uma situação interessante foi detectada por Temis Parente (2005, p. 100, 101) ao pesquisar registros 

de batizados e testamentos em Natividade no século XIX, envolvendo Francisca Araujo e um capitão 

que cogitamos ser irmão ou parente próximo do Capitão Raimundo Fernandes Pereira, o Capitão 

Maximiniano Fernandes Pereira, que não foi encontrado na Décima Urbana de Natividade de 1817: 

Outro exemplo curioso é o testamento do capitão Maximiniano Fernandes Pereira, feito 
em 10 de maio de 1844. Nele, o testador se diz homem solteiro, mas, pela mesma 
justificativa de ´fragilidade humana da carne´, atesta que teve onze (!)298 filhos: quatro 
com Senhorinha; um com Ana Almeida; outro com Maria Francisca; outros dois com 
Francisca de Araújo, já falecida; mais um com Rosa da Mota, também falecida; outro 
com Frutuosa Fernandes Pereira, filha de Feliciana, que foi escrava de D. Maria 
Francisca; e um último com Maria da Soleade, filha de Isabel, cabra forra. Toda essa 
extensa filiação foi nomeada herdeira universal do capitão Maximiniano, independente 
da condição das mães – se livres, libertas ou de cor. Pela quantidade de filhos, percebe-
se que o capitão Maximiniano passou boa parte de sua vida convivendo, em função da 
´fragilidade humana da carne´, com essas mulheres, mães de seus filhos. Mas nem por 
isso se lembrou de beneficiar essas mulheres, com alguns bens materiais no momento 
de registrar seu testamento. 

Da lista de companheiras do Capitão Maximiniano, além da Francisca Araujo (que morava em um dos 

imóveis do Capitão Raimundo Fernandes), identificamos outras proprietárias de imóveis em 

Natividade, como Maria Francisca (Rua da Contage, nº 175) e Dona Maria Francisca299 (Rua da Praça, 

nº 129). Na Décima Urbana de Natividade de 1811 encontramos ainda Senhorinha das Virgens, que 

era proprietária de um imóvel na Rua Direita. Ana Almeida, Roa da Mota, Frutuosa Fernandes Pereira 

e Maria da Soledade não foram localizadas na Décima Urbana de 1817. 

Retomando o assunto anterior, o Reverendo Thome e Crasto Carneiro, por sua vez, era detentor do 

maior número de imóveis do arraial. Possuía casas nas proximidades das igrejas Matriz e de São 

Benedito, sendo três deles cedidos a fiéis. O Reverendo habitava na casa de sete quartos, cozinha e 

quintal de nº 166 no Largo da Matriz. Na casa nº 167, parede-meia, “morava grátis” Marcelo de Souza 

Estrella, em um imóvel menor ao do pároco. Não muito longe dali, na casa nº 146 na Rua da Matriz, 

“morava gratis" Antonia Luiza de Almeida em outra propriedade do Reverendo, assim como Anna 

Barboza, “viuva mizeravel" que residia na casa da Rua de São Benedito nº 46300.  

Outros religiosos tinham casas em Natividade, normalmente próximas a algum dos templos do arraial. 

Os párocos Conrado e Lucas Freire, figuram na lista de proprietários com mais de um imóvel no arraial 

mas não residiam em nenhum deles.  

                                                 
298 Exclamação da autora. 
299 Como Temis Parente (2005) se refere tanto à Dona Maria Francisca e a Maria Francisca, não fica muito claro 
qual seria a mãe de um dos filhos do Capitão Maximniano.  
300 O Reverendo ficou dispensado de pagar o imposto predial da casa nº 46 devido ao estado de pobreza da 
moradora. 
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O padre Conrado possuía duas casas vizinhas na Rua Nova. Na casa de nº 09 “morava gratis" Marcelo 

Alves Maya, ao passo que a casa vizinha de nº 10 estava “cem morador”. Os imóveis do Padre Lucas 

Freire, por sua vez, estavam ambos cedidos para pessoas que “moravam gratis”, sendo a casa nº 165 

do Largo da Matriz sob a guarda de Siprianno da Silva e a casa nº 112 na Rua dos Fuzis ocupada por 

Suzana de Almeida.  

Não conseguimos identificar o paradeiro do Padre Conrado, entretanto o Padre Lucas Freire residia 

em Vila Boa, onde possuía dois imóveis. O Padre Lucas morava na casa nº 301 no Becco da Lappa e 

alugava o imóvel nº 224 na Rua do Carmo ao Tenente João Francisco dos Guimarãens. Mistério 

resolvido em relação ao Padre Lucas Freire, mas se analisarmos os imóveis dos outros religiosos, 

apenas o Reverendo Thome de Crasto Carneiro realmente residia em Natividade. Os outros 5 padres301 

ou cediam seus imóveis para pessoas “morarem gratis” ou a casa estava desocupada, caso descrito 

acima do imóvel de propriedade do Padre Conrado. 

Seguindo em outra categoria igualmente de exclusividade masculina, identificamos a presença de 

imóveis de homens detentores de patentes militares, principalmente no Largo da Praça, logradouro 

mais visado de Natividade em 1817, além da presença do Juiz Ordinário, morador da casa nº 61 na Rua 

Direita, esquina com o largo. Era de lá que o juiz ordinário despachava, em companhia do escrivão, 

conforme foi abordado anteriormente. Durante o Setecentos, quando o ouro ainda ditava o tom da 

economia local, a região nas proximidades de Natividade ainda era “perseguida” principalmente pela 

nação Acroá, que matava “munta gente”302. Aproveitando sua visita ao arraial em 1773, o governador 

Soveral e Carvalho mandou alistar os moradores e de pronto compôs uma Ordenança de homens 

brancos e outra de pardos forros, reformulando a Companhia de Cavalaria Auxiliar e provendo os 

postos de Tenente, Alferes e Furriel. Ao Ouvidor, delegou que o mesmo “desse algum meyou sobre os 

cazos cíveis” de forma a melhor administrar a Justiça naqueles confins (PINHEIRO; COELHO, 2006, p. 

113). Passados 44 anos, os personagens mudaram, mas o prestígio ficou.  

 

 

 

                                                 
301 Padre Francisco de Paula proprietário da casa nº 02 da Rua Nova; Padre João Joze de Campos dono do imóvel 
nº 80 Rua do Cruzeiro; Padre Bras Antonio proprietário do imóvel nº 147 na Rua da Matriz, além dos casos 
descritos acima do Padre Conrado e do Padre Lucas Freire.  
302 Conferir “Diário de viagem do Barão de Mossâmedes – 1771-1773” (PINHEIRO; COELHO, 2006) e “Notícia 
Geral da Capitania de Goiás em 1783” (BERTRAN, 2010). 
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Onze imóveis eram de propriedade de homens com patente militar, entre eles os legatários do Tenente 

Coronel Domingos P. Velha Rial303, o Sargento Mor Pio Pinto304, o Capitão Joze Pereira Nogueira305, o 

Tenente Zacarias Antonio dos Santos306, além do Capitão Raimundo Fernandes Pereira, do Tenente 

Joze Bernardino Senna Ferreira e do Furriel Theotonio Carlos Ramalho, já abordados anteriormente.  

Embora as mulheres não exercessem cargos públicos ou políticos naquela época, eram detentoras de 

cerca de 50% dos imóveis do arraial. Do total de 198 casas, elas eram proprietárias de 96, os homens 

possuíam 95, as irmandades detinham 7 e o imóvel restante foi cadastrado como sendo de uma certa 

“Santa Caza”. Dos imóveis em posse das mulheres, 61 eram usados para uso próprio, contra 42 dos 

homens. Os homens, por sua vez, disponibilizavam mais casas para abrigar aquelas pessoas que 

moravam grátis, num total de 31 edifícios, ao passo que as proprietárias do gênero feminino 

disponibilizavam apenas 6 imóveis para esse fim. O tino empreendedor de ambos os sexos era 

parecido, uma vez que as proprietárias alugavam 5 imóveis e os homens apenas 4. Os imóveis sem uso 

sob tutela do sexo feminino apresentavam um número mais elevado que o dos homens: 24 (1 imóvel 

fechado, 1 desmanchado e 14 sem morador) X 18 (3 casas fechadas, 1 demolida e 12 sem morador). A 

tese de que os moradores que “moravam grátis” nas casas seriam agregados/caseiros daqueles 

proprietários que estavam fora de Natividade em função das suas atividades econômicas307 é reforçada 

com os dados acima, uma vez que os homens “cediam” bem mais esses imóveis que as mulheres. 

 

 

 

Gráfico 14: Distribuição dos imóveis por gênero – Natividade 1817 
Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 

                                                 
303 Na Décima Urbana de 1817, estava assinalado apenas a patente do proprietário do imóvel – identificamos o 
militar por meio da Décima Urbana de 1810. O tenente coronel Domingos P. V. Rial era proprietário de um imóvel 
pequeno na Rua da Matriz, nº 154 onde morava grátis Quiteria Gonçalves. 
304 Proprietário de um imóvel à Rua do Cruzeiro, nº 79 onde morava grátis Honorio Joze, escrivão/tabelião da 
Décima Urbana de 1817. 
305 Dono de um imóvel desocupado situado a Rua da Matriz, nº 152. 
306 O Tenente Zacarias possuía dois imóveis, um desocupado na [Rua Direita] nr.47e outro na Rua Nova nr.28, 
onde residia. Na ocasião da visita de George Gardner em 1839, Zacarias Antonio dos Santos ocupava o posto de 
Juiz de Órfãos e dispensava “inúmeras atenções” a Gardner (1975, p. 161). 
307 Atividades comerciais ou ligadas ao gado. 
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Dos 4% dos imóveis pertencentes a instituições religiosas, 5 eram de irmandades/confrarias, 1 da 

Secretaria do Terço e 1 imóvel foi identificado com o nome de Santa Casa. De acordo com a Décima 

Urbana de Natividade de 1817, o imóvel308 da “Santa Caza” estava localizado a Rua dos Fuzis, nº 104 e 

servia de moradia para Izabel de Goveia. Como Izabel foi identificada na Décima como sendo 

“miserável”, o tributo não foi cobrado.   

Após extensa pesquisa bibliográfica e documental, não encontramos nenhum registro que fizesse 

menção à presença de uma Santa Casa de Misericórdia na Capitania de Goiás, nem mesmo em Vila 

Boa. Foi na Décima Urbana de Pilar de 1814 que encontramos a resposta desse enigma, uma vez que 

um dos imóveis daquele arraial foi cadastrado como proprietário o “Síndico da Caza Santa” e no ano 

de 1816, o imóvei estava cadastrado como “Terra Santa”. Logo, “Caza Santa” ou “Santa Caza” seria 

mais uma das formas de se referir ao Hospício dos Esmoleres da Terra Santa, presente em Vila Boa e 

nos arraiais aqui estudados. 

Outro imóvel com vocação religiosa seria a casa situada a Rua da Matriz, n.156, alugada a Silvana 

Freitas. Foi classificada na Décima como sendo a “Secretaria do Terço”. Imaginamos se tratar do imóvel 

da irmandade da Igreja de Nossa Senhora do Terço – templo que foi demolido ainda no século XIX, 

cujo material de construção foi utilizado na construção da casa do Coronel Joaquim da Silva, conforme 

abordamos anteriormente (RODRIGUES, 1978, p. 47, 48). 

                                                 
308 De 3 quartos, cozinha e quintal. 

 
Imagem 83. Ruínas da Igreja inacabada de Nossa Senhora do Rosário em primeiro plano, 

Igreja Matriz e Serra da Natividade como pano de fundo 
Fonte: ASCCUNA – Natividade 
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Em relação às irmandades, a de São Benedito possuía apenas o imóvel nº 26, cujos fundos dava para 

a frente da Igreja de São Benedito, na Rua Nova. A casa de três quartos, cozinha e quintal estava 

alugada para Thereza Maria Jesus. A Confraria do Rozario, por sua vez, era proprietária de 3 casas, 

localizadas nas proximidades do que viria a ser o templo de Nossa Senhora do Rosário. As casas do 

Largo da Praça (nº 133) e da Rua da Contage (nº 164) estavam desocupadas, ou seja, “cem morador”. 

O terceiro imóvel situado a Rua dos Fuzis (nº 108), com 5 quartos, varanda, quintal e cozinha estava 

alugado para Joaquim Pereira de Oliva.  

Mesmo possuindo 3 imóveis bem localizados no arraial, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário não 

conseguiu concluir a igreja de devoção à santa. Ainda assim, se considerarmos o registro de 1828 de 

Burchell, a edificação inacabada chegou a ser utilizada, uma vez que apresentava telhado no que seria 

a capela mor e nos volumes subjacentes, na lateral do corpo principal. No fim do século XIX o cenário 

era de completo abandono, tanto que as pedras da parede da sacristia foram aproveitadas na 

construção da torre leste e da escada do coro da Igreja Matriz (RODRIGUES, 1978, p. 48). 

A decadência, tão alarmada aos quatro ventos, parece não ter passado por Natividade, principalmente 

se a compararmos com arraiais que se extinguiram em função do baque do ouro, como Ouro Fino, 

Ferreiro ou o vizinho São Luís, no alto da serra. Se nos debruçarmos no estado de ocupação dos 

imóveis, verificamos que dos 198 bens, 164 estavam ocupados, 28 imóveis estavam “cem morador”, 4 

“feixados” (não sabemos se os proprietários não estavam presentes no momento do cadastro, uma 

vez que não há maiores explicações sobre o caso) e apenas 2 “desmanxados”. Dos 164 imóveis 

ocupados, 113 estariam sob usufruto de seus proprietários, 12 estavam alugados e 39 estavam cedidos 

para que pessoas morassem “grátis”. Em um balanço geral, 83% dos imóveis estavam ocupados e 17% 

desocupados. 

 

Gráfico 15: Situação dos imóveis – Natividade 1817 
Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 

[em uso]
83%

[desocupado]
17%
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Dos 198 imóveis cadastrados na Décima Urbana de 1817 de Natividade, 49 não pagavam tributo, por 

motivos variados: a casa estava “cem morador”; “feixada”; “desmanxada” ou porque o proprietário 

ou o morador não tinha condições de arcar com o imposto. Um exemplo inédito é o caso de Dona 

Maria Joanna, proprietária da casa nº 194 na Rua da Contage e classificada como “mizeravel”. Como 

ainda mantém a estirpe de Dona, imaginamos que tempos sombrios chegaram com a escassez do ouro 

para Maria Joanna, que morava no último imóvel que dava para a saída sul de Natividade, trajeto de 

quem chegava de Arraias e Conceição. Essa rua, juntamente com o Beco de São Benedito, se destacava 

pela maior incidência de imóveis desocupados em Natividade, seja pelo fato que a casa estivesse “cem 

morador” ou mesmo “desmanxada". Esse dado reflete diretamente na dificuldade que temos 

atualmente em identificar onde ficaria o Beco de São Benedito, que já estava em vias de desaparecer 

em 1817 e não deixou registros palpáveis para que fosse possível a sua identificação e localização 

correta nos dias atuais. 

Se por um lado vemos um cenário relativamente estável no caso de Natividade, Pohl (1976, p. 271) 

declarou em 1819 que os habitantes estavam “quase reduzidos à indigência, levam uma vida 

miserável." A Décima Urbana de Natividade de 1817 aponta quem seriam esses miseráveis: 

proprietários de 5% do número total dos imóveis, além daqueles indivíduos que moravam de favor nos 

imóveis de particulares, contabilizando mais 2% do total de imóveis no arraial. Eles habitavam lado a 

lado com os proprietários mais abastados do núcleo, caso de Nataria Ribeiro da Costa ou Domicianna 

Maria, miseráveis e proprietárias de imóveis no Largo da Praça, vizinhas do poderoso Capitão 

Raimundo Fernandes Pereira; ou caso de Joze Nunes, miserável, que morava grátis no imóvel de 

Manoel Ramalho Ortigas, localizado no mesmo logradouro. Como vemos, os números não são assim 

tão assustadores como pintam alguns cronistas do século XIX. 

 

 

 

Gráfico 16: Ocupação e finalidade dos imóveis 
Fonte: MUBAN - Caixa 20, Pasta 1.1.4. “Lançamento da Décima e Receita” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

esde o início nos propusemos a enfrentar o desafio de estudar um tema tido por muitos 

pesquisadores como algo já esgotado, por ter sido tratado à exaustão: a decadência. 

Conforme vimos, o fenômeno da decadência na Capitania de Goiás já foi atestado e 

aprovado por uns, ou simplesmente negado por outros. Longe de querer produzir mais uma pesquisa 

sobre a decadência daquela “região inóspita e quase desértica” tão difundida pela historiografia, 

amparada nos “gráficos e tabelas que informam a produção do ouro produzido nas minas de Goiás”1, 

colocamos novamente a questão em discussão, chamando para o debate outras condicionantes 

econômicas, políticas e sociais. 

O discurso homogeneizante - que afirmava que a decadência tinha arrasado toda a capitania - nunca 

nos convenceu. Tampouco o discurso oposto, que atesta a decadência apenas como uma construção 

historiográfica, já que ela nunca teria se manifestado na Capitania de Goiás. Importante lembrar que 

                                                 
1 Referências de Lemes (2009, p. 381), que analisa a abordagem da historiografia calcada sempre no mesmo lugar 
comum, ignorando outros aspectos relevantes da Capitania de Goiás. 

D 
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na passagem do século XVIII para o XIX o cenário econômico estava em um momento de grandes 

transformações, não só na Capitania de Goiás, como também no restante da colônia e inclusive na 

Metrópole. Dito isto, é possível verificar que a economia oscilou de forma distinta nas mais variadas 

escalas, incluindo o interior da capitania - e isso está visível nas “cidades históricas” que encontramos 

atualmente.  

Buscando resposta para essas inquietações, nos debruçamos no processo de ocupação das Minas dos 

Goyazes e do Tocantins, assim como nas políticas implementadas pela Coroa naquela região. Ao 

traçarmos a paisagem cultural regressiva da capitania, encontramos um quadro rico em diversidade – 

natural e humana – que resultou em processos de ocupação distintos ao longo daquele extenso 

território. Naturalmente, isso interferiu diretamente na economia, quer fosse ela movimentada pela 

produção do ouro, pelas atividades comerciais ou pela agropecuária.  

As estratégias implementadas pela administração metropolitana naquela região guardam algumas 

semelhanças com os casos das outras capitanias mineradoras como Minas Gerais ou Mato Grosso, mas 

também apresenta especificidades próprias. Nem mesmo o alto índice de extração de ouro da 

capitania no século XVIII fez com que a Coroa elevasse à condição de vila mais núcleos naquela 

constelação de arraiais ligados por estradas, que cortavam uma generosa malha fluvial, conduzindo 

por terra o ouro, as mercadorias e os viandantes de norte a sul, de leste a oeste, de mar a mar. Para 

não dar poder às elites locais, a estratégia da Coroa foi a implementação de uma rede de julgados – 

jurisdição ainda pouco estudada pela historiografia. Essa rede era liderada pelas cabeças de julgado, 

correspondentes a núcleos urbanos que também desempenhavam a função de freguesias2 e que 

exerciam poder nos arraiais localizados em seus distritos. Soberana, seguia Vila Boa ao longo do 

Setecentos como único sítio da capitania a ter autonomia municipal naquelas minas.  

Diante desse quadro, elegemos quatro núcleos urbanos que guardavam como ponto comum a sua 

gênese ligada à atividade mineradora, mas que se desenvolveram de formas variadas ao longo dos 

anos, influenciados por condicionantes diversas como a sua localização, a sua importância política e o 

seu peso na economia local e regional. Para esse estudo trabalhamos com a cidade de Goiás (Vila Boa), 

Pilar, Pirenópolis (Meia Ponte) e Natividade. À exceção de Vila Boa, que já desempenhava um papel 

regional proeminente por ser vila, os três arraiais acumulavam as funções de sede de freguesia e de 

cabeça de julgado. 

Além da análise in loco desses núcleos urbanos e do casario remanescente dos séculos passados, 

contamos também com a ajuda das fontes cartográficas, iconográficas e manuscritos, sobretudo as 

                                                 
2 Pelo menos na Capitania de Goiás. 
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Décimas Urbanas – a nossa principal fonte. As Décimas Urbanas nos forneceram índices palpáveis da 

situação econômica naquela época, nos permitindo alcançar diferentes gradações de decadência (ou 

até mesmo a sua ausência), na escala do intraurbano, ao evidenciar aspectos ligados à ocupação das 

casas, ao seu estado de conservação, assim como referente ao valor do imposto cobrado por imóvel. 

Com a análise desse material, aliado à bibliografia, conseguimos traçar minimamente o perfil desses 

núcleos urbanos. Com a espacialização dos dados das Décimas Urbanas nas bases cartográficas atuais 

produzimos mapas temáticos (hipotéticos, diga-se de passagem), que nos permitiram visualizar 

aspectos ocultos da materialidade urbana, ao evidenciar relações de sociabilidade entre os moradores, 

revelando aspectos da sociotopografia daqueles sítios. Nessa altura de nossa análise, tantos aspectos 

interessantes nos saltaram aos olhos que a questão da decadência se tornou só mais um dentre tantos 

outros, não menos importantes. 

Depois de tantas pesquisas e revelações, chegamos à conclusão de que esse assunto ainda está longe 

de ser concluído. Levando-se em consideração apenas os quatro núcleos urbanos, podemos afirmar 

que em algumas situações encontramos um cenário de estagnação ou de um acanhado progresso, se 

o leitor tiver um olhar mais otimista. No entanto, a decadência também se fez notar em alguns casos, 

como em Pilar no início do século XIX. Pilar foi um dos núcleos que mais produziu ouro e até chegou a 

se beneficiar dessa riqueza num momento em que óperas eram encenadas no Teatro (que não existe 

mais) e edificações de elevado apuro estético eram construídas, como podemos verificar ainda hoje 

em pelo menos três casas na cidade, remanescentes do século XVIII. Surpreendentemente, essas casas 

estavam subvalorizadas em relação às casas dos outros sítios estudados, de qualidade bastante 

inferior. Reforçando a decadência que assolou Pilar no início do século XIX encontramos um arraial 

com decréscimo populacional acentuado e com uma quantidade considerável de imóveis 

abandonados (e, portanto, que não arrecadavam o imposto), equivalendo a uma taxa de desocupação 

de 43,6% dos imóveis em 1816. Outro aspecto que se destacou nas Décimas Urbanas de Pilar diz 

respeito à classificação da população que estaria isenta do pagamento do imposto em função da sua 

condição social. Chamou nossa atenção o número de proprietários elencados como pobres, 

miseráveis, doentes, indigentes e mendigos (dentre outros), o que equivalia a 16% do número total de 

proprietários de imóveis cadastrados em 1816. Diante desse quadro, é até possível acreditar em Pohl 

(1976, p. 189) quando afirmou ter enfrentado um matagal de quatro metros e meio em um dos acessos 

de Pilar, na estrada que ligava esse arraial ao de Meia Ponte. 

Meia Ponte é outro caso em que a decadência pode ser discutida, ao analisarmos sua situação no início 

do século XIX. Esse arraial, que sempre disputou a centralidade das minas com Vila Boa, tinha muita 

representatividade - tanto que a Coroa não lhe concedeu a autonomia municipal durante o período 
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colonial, muito provavelmente para não levar ao poder expoentes da elite local do quilate de Joaquim 

Alves de Oliveira, por exemplo. Implantada em uma posição de destaque na confluência de estradas 

que seguiam de Vila Boa rumo às capitanias de Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo, Meia Ponte 

tinha na atividade comercial outro forte ponto de sua economia, para além da extração aurífera. Com 

a queda da produtividade do ouro, é natural que o fluxo dos tropeiros tenha diminuído e com ele, a 

movimentação das vendas, boticas e tavernas e, portanto, da economia como um todo. O sítio urbano 

era o segundo maior, ficando atrás apenas de Vila Boa, totalizando 308 fogos. Desses 308 fogos, apenas 

131 estavam ocupados em 1819, o que equivale a dizer que apenas 42,5% das casas no núcleo urbano 

estavam sendo utilizadas. Naquele ano mais da metade dos imóveis em Meia Ponte estavam 

desabitados (12%) ou simplesmente arruinados (46%). Dados como estes, numa leitura apressada, nos 

levam a considerar a ruína do arraial - entretanto outras condicionantes estavam em jogo. Ao analisar 

a bibliografia que relata um processo imersivo de ruralização de Meia Ponte, confirmada por sua 

produção rural, constatamos que houve um êxodo urbano, o que desencadeou o esvaziamento do 

arraial. Alguns pesquisadores associam o processo de ruralização à decadência, mas recomendamos 

uma análise mais aprofundada dos Dízimos coletados em Meia Ponte antes de fazer essa afirmação.  

Natividade, desde o século XVIII, convivia mais ativamente com a produção pecuária, concomitante 

com a extração de ouro. Talvez por esse perfil, a Décima Urbana de 1817 não tenha demonstrado 

dados alarmantes como os vistos acima. Natividade figurou como um dos principais expoentes das 

Minas do Tocantins, sendo moradia do Ouvidor da Comarca Norte por alguns anos, mesmo não tendo 

atingido o status de vila no período colonial. Em um momento em que os arraiais ligados 

exclusivamente à atividade mineradora sofreram com a evasão de pessoas para outros lugares ou 

mesmo para a zona rural, no início do século XIX Natividade apresentou um tímido aumento no 

número de fogos no arraial. Nesse núcleo urbano não encontramos índices de decadência, ainda mais 

se considerarmos uma taxa de ocupação de 82% nos imóveis e um baixo número de proprietários 

identificados como miseráveis, o que equivale a apenas 5% do total. Os imóveis, por sua vez, se 

apresentaram mais valorizados que aqueles encontrados em Pilar ou em Meia Ponte. Ao que parece, 

o fantasma da decadência não deu as caras em Natividade. 

Vila Boa, por sua vez, apresentava uma posição confortável no início do século XIX e isso se devia, 

naturalmente, ao fato de ser a capital da Capitania de Goiás. Lá estavam os imóveis mais valorizados e 

todo o aparato administrativo, com a presença de edifícios de destaque como a Casa de Câmara e 

Cadeia, o Quartel, a Casa de Fundição, o Palácio do Governador, o sobrado da Real Fazenda, o Açougue 

Público e a Catedral, além de espaços de convívio como o Passeio Púbico próximo ao grande Chafariz 

da Boa Morte. Em Vila Boa não encontramos traços da tão falada decadência. Como era de se esperar, 
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o núcleo urbano era muito maior que os demais, somando em 1818 - ano em que foi reconhecida 

como cidade de Goyaz - o total de 725 imóveis, sendo que apenas dez deles estavam arruinados, o que 

equivale a 1,3% do total.  

Diante desse quadro diversificado, seria um equívoco generalizar e afirmar que a decadência 

econômica atingiu de forma homogênea toda a Capitania de Goiás. Pela complexidade do tema, 

sabemos que a análise aqui empreendida foi apenas pontual, por abarcar principalmente aspectos do 

intraurbano num universo de quatro núcleos, muito longe de abranger todo o cenário da capitania. 

Deixamos aqui a provocação e o incentivo para futuros pesquisadores darem continuidade a este 

estudo: o fôlego desta pesquisa (de apenas quatro anos) não permitiu abarcar a análise numa escala 

mais ampliada, incluindo também o cenário rural. Nesse sentido, recomendamos a análise da 

documentação referente à coleta dos Dízimos3 e das Entradas4.  

Ao longo desta pesquisa nos surpreendemos pela quantidade de fontes primárias referentes à 

Capitania de Goiás ainda inexploradas e disponíveis, em sua maioria em bom estado de conservação. 

Ainda há muito a ser produzido sobre a história da Capitania de Goiás tendo como base a cartografia 

e os manuscritos espalhados pelos arquivos físicos e digitais. Aô mundão véi sem portera, sô! O céu é 

o limite e as possibilidades de análise são infinitas. O que apresentamos aqui é apenas uma pequena 

contribuição sobre um assunto que, a nosso ver, ainda está longe do seu esgotamento.  

Outros pontos abordados nesta tese também merecem um estudo mais aprofundado, que por motivos 

os mais diversos, não foi possível explorar mais nesse momento. Um dos que mais nos chamou a 

atenção diz respeito à representatividade das mulheres na história. Em raras ocasiões encontramos a 

mulher sendo evocada na bibliografia estudada, mas elas surgem a todo momento nas fontes 

primárias, sobretudo no que se refere ao pagamento de impostos. A invisibilidade das mulheres na 

bibliografia incomoda. Por mais que elas não tenham exercido cargos de liderança no período colonial, 

elas participaram de todo o processo, sendo peças essenciais na trama social, cultural e econômica. 

Encontramos mulheres nos cadernos de Décimas Urbanas, Dízimos, Entradas, na documentação 

cartorial e até solicitando empréstimo ao Banco do Brasil para aplicar em sua taverna, dentre outras 

                                                 
3 O Dízimo era um imposto coletado pela Real Fazenda e incidia sobre os gêneros produzidos na atividade rural. 
Os Dízimos são um importante indicativo para a análise da decadência, pois abarcam os diferentes julgados que 
compunham a capitania. 
4 As Entradas, como o próprio nome diz, era um imposto alfandegário que indicia sobre as mercadorias que 
davam entrada na capitania pelos Registros, normalmente localizados próximos aos limites com outras 
capitanias. As Contagens, localizadas mais próximas aos arraiais, também poderiam arrecadar a entrada daqueles 
produtos ainda não tributados, que estavam em circulação pela capitania sem a guia emitida anteriormente nos 
registros ou em outras contagens. Por meio da análise dessa documentação é possível analisar a troca comercial 
estabelecia intra e extra-capitania, além desvelar os fluxos desses tropeiros e viandantes.  
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ocasiões. Encontramos também as mulheres nos relatos dos viajantes, retratadas nem sempre da 

forma mais apropriada, como por exemplo nas descrições de Saint-Hilaire. Quem sabe no futuro 

possamos contribuir para dar voz a essas mulheres como Quitéria Diamante, moradora de Pilar.  

Outro processo, completamente diferente do abordado acima, mas que também merece ser 

trabalhado com mais profundidade diz respeito à espacialização dos dados da Décima Urbana em base 

cartográfica georreferenciada. Para este estudo, escolhemos um ano significativo de cada cidade, de 

modo a cruzar os dados com outras fontes diversas e traçar a situação daquele núcleo urbano naquele 

momento. No entanto, enquanto trabalhávamos com a sistematização dos dados e a espacialização 

para a reconstrução do espaço urbano, nos demos conta da riqueza de análise que pode surgir ao 

espacializar um núcleo com intervalos de tempo pré-estabelecidos, de modo a verificar as 

transformações urbanas e sociais no espaço – tal como realizaram Gauthiez e Zeller (2014) em Lyon 

nos séculos XVII e XVIII, valendo-se de outras fontes documentais. Esse tipo de análise traz novas 

contribuições e amplia as perspectivas de estudo concernentes à História Urbana.  

A espacialização dos dados da Décima Urbana numa base georreferenciada também pode ser muito 

útil na instrução dos processos de tombamento de áreas históricas das cidades e na delimitação das 

poligonais de proteção, assim como na elaboração de normas de preservação de núcleos já tombados. 

Nessa pesquisa, encontramos a Décima Urbana de 1810 de Meia Ponte sendo utilizada para instruir o 

processo de tombamento de Pirenópolis em 1985 (BERTRAN; GALVÃO JUNIOR et al., 1995). Entretanto 

não nos deparamos novamente com esta fonte sendo utilizada para esse fim. Que tal promover uma 

renovação e ampliar a forma de aplicar as fontes primárias, valendo-se da tecnologia atual para 

proteger e promover os nossos sítios e conjuntos históricos?  

Esperamos com esta tese ter contribuído para os estudos acerca do processo de urbanização da 

Capitania de Goiás e ampliado a forma de enxergar a questão da decadência, ao trazer à baila novas 

fontes e instrumentos de análise.  
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PROSPECTO de Villa Boa tomada da parte do Sul para o Norte no anno de 1751. 

PROSPECTO de Villa Boa tomada da parte do Norte para o Sul no anno de 1751. 

PROSPECTO de Villa Boa tomada da parte do Esnoroeste para Les Sueste no anno de 1751. 
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Arquivo Histórico Ultramarino - Projeto Resgate (Lisboa - Portugal) 
Cartografia 
[MAPA que reprezenta toda a Capitania de Goyaz, 1753] - AHU_ACL_CART_008, D. 866 – Goiás. 

[MAPA que reprezenta toda a Capitania de Goyaz, 1753] - AHU_ACL_CART_008, D. 867 – Goiás. 

VILLA Boa de Goyas e tudo o que pertence ao seu termo. AHU_CARTm_008, D. 0868 – Goiás. 

Manuscritos 
CARTA do [governador e capitão-general de Goiás], D. Luís de Mascarenhas, ao rei [D. João V], sobre o 
estado pacífico da capitania de São Paulo; o aumento das Minas de Goiás com o novo descoberto de 
Arraias; a importância das Terras Novas com suas fazendas de gado no socorro ao novo descoberto e 
as novas bandeiras formadas em busca de ouro no rio do Sono e em outras localidades daquelas Minas. 
Traíras, 28 de fevereiro de 1741. AHU_ACL_CU_008, Cx. 2, Doc. 139 – Goiás. 
 
CARTA (cópia) do [governador e capitão-general de São Paulo], D. Luís de Mascarenhas, ao rei [D. Joao 
V], sobre os atos dos juízes dos arraiais de Crixás e Meiaponte, os quais sugeridos pelo [ex-ouvidor de 
Goiás], bacharel Agostinho Pacheco Teles não sujeitaram seus arraiais à jurisdição de Vila Boa. [Vila 
Boa, 20 de julho, ant. 1743]. AHU_ACL_CU_008, Cx. 3, D. 224 – Goiás. 
 
CARTA dos oficiais da Câmara de Vila Boa de Goiás ao rei [D. João V], sobre a decadência das minas de 
ouro na região de Vila Boa e solicitando providências para que os mineiros possam explorar o 
descoberto dos Pilões devido a utilidade da extração dos seus diamantes. AHU_ACL_CU_008, Cx. 3, D. 
239 – Goiás. 
 
CARTA do ouvidor-geral das Minas de Goiás, Manuel Antunes da Fonseca, ao rei [D. João V], sobre o 
estado de decadência das minas de ouro devido à diminuição das faisqueiras e haveres; a situação 
sofrível dos mineiros por conta das cobranças das capitações; os direitos paroquiais e as excessivas 
benesses exigidas pelos párocos das Minas de Goiás. AHU_ACL_CU_008, CX. 3, D. 245 – Goiás.  
 
CARTA do [governador e capitão-general de Goiás, conde dos Arcos], d. Marcos de Noronha, ao rei [D. 
José], sobre os ataques aos índios Acroás aos moradores dos arraiais de Natividade, Remédios, Terras 
Novas e Ribeira do Paranã, matando brancos e negros, destruindo roças e roubando gado; a 
capitulação que António Gomes Leite fez com uma nação destes índios; a revolta dos mesmos índios 
se dever ao não cumprimento da capitulação por parte dos brancos que os têm matado e em grande 
número e escravizado seus filhos e acerca da necessidade de se contratar algum sertanista de Cuiabá, 
o qual, com grande número de índios mansos, possa defender aquela região da invasão dos Acroás. 
Vila Boa, 10 de fevereiro de 1751. AHU_ACL_CU_008, Cx. 6, Doc. 466 – Goiás. 
 
CARTA do ouvidor-geral de Goiás, António da Cunha Sotomaior, ao rei [D. José], remetendo relação 
dos lugares e povoações da capitania de Goiás, as distâncias que existem de umas às outras e a 
descrição dos rios que banham as povoações, para se formar uma carta topográfica de todo o Brasil, 
evidenciando-se os sertões. Vila Boa, 30 de abril de 1758. AHU_ACL_CU_008, Cx. 15, Doc. 892 – Goiás. 
 
CARTA do [governador e capitão-general de Goiás], João Manoel de Melo, ao rei [D. José], sobre os 
índios da capitania de Goiás [Acroás, Xacriabás e Caiapós]; a causa da sublevação da aldeia do Duro; a 
necessidade de se franquear a região dos rios Claro e Pilões à mineração devido à decadência das 
minas antigas, e acerca de se levantar uma forca em Vila Boa para a boa administração da justiça. 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 17, D. 983 – Goiás. 
 
CARTA do [ouvidor-geral de Goiás], desembargador António José de Araújo e Sousa, ao rei [D. José], 
remetendo planta da nova cadeia de Vila Boa, que se encontra quase terminada e informando que nos 
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arraiais de Pilar e Meiaponte também se estão construindo novas cadeias. Vila Boa, 18 de julho de 
1766. AHU_ACL_CU_008, Cx. 22, D. 1384 – Goiás. 
 
CARTA dos juízes ordinários do julgado de Meia Ponte, à Rainha [D. Maria I], solicitando que se crie 
Vila, Câmara inteira e Conselho no arraial de Meiaponte, com as respectivas obras públicas que 
necessita aquela comarca para se transformar em vila, ficando-lhe anexados alguns arraiais e julgados 
vizinhos. [Goiás, 29 de janeiro ant. 1779]. AHU_ACL_CU_008, Cx. 31, D. 1961 – Goiás. 
 
CARTA do [governador e capitão-general de Goiás], Luís da Cunha Menezes, à rainha [D. Maria I], sobre 
os grandes incômodos dos habitantes de Goiás devido à grande extensão da capitania e sua natureza 
inóspita; a necessidade de um ouvidor no arraial de São Félix, de juízes de Fora no lugar de juízes leigos, 
e de um Ministro de Letras para presidir a Câmara de Vila Boa; acerca da supressão do cargo de 
intendente da Casa de Fundição, sugerindo a abolição das propinas pagas aos camaristas e juízes 
ordinários para benefício da dita Câmara e para auxiliarem nos pagamentos dos sargentos-mor e 
ajudantes de auxiliares que devem ser pagos por aquela repartição. Vila Boa, 2 de janeiro de 1775. 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 32, D. 1999. 
 
CONSUTA do Conselho Ultramarino, ao rei D. João V, sobre a carta do superintendente-geral das Minas 
de Goiás [Agostinho Pacheco Teles], acerca da criação dos cargos de juízes e demais ofícios e o 
estabelecimento da vila que se tem mandado erigir. Lisboa, 7 de julho de 1739. AHU_ACL_CU_008, Cx. 
1, D. 60 – Goiás. 

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. João, sobre a representação dos Homens 
Pardos da Capitania de Goiás, solicitando a admissão a serviço das Câmaras da capitania, em qualquer 
emprego público, por possuírem as habilitações necessárias, não obstante a sua cor. Fonte: 
AHU_ALC_CU_008, Cx. 47, D. 2700 – Goiás.  

CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre uma Resolução de D. João V de 23 de Fevereiro de 1731, 
dada na consulta sobre a informação do ex-governador e (capitão-general) da capitania de São Paulo, 
António da Silva Caldeira Pimentel. São Paulo, 7 de fevereiro de 1736. AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 11, 
D. 1105 (1) – São Paulo Alfredo Mendes Gouveia. 
 
OFICIO do [governador e capitão-general de Goiás, conde dos Arcos], D. Marcos de Noronha, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre a situação das 
minas do governo de Goiás, as distâncias de uma às outras; a cobrança do contrato das entradas nos 
limites do mesmo governo e remetendo um mapa da capitania. Vila Boa, 12 de setembro de 1753. 
AHU_ACL_CU_008, Cx.9, D. 603 – Goiás. 
 
OFÍCIO do [ouvidor-geral de Goiás], desembargador Antônio José de Araújo e Sousa, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado], sobre a lei das resistências; o 
procedimento que se deve ter quando os resistentes forem pessoas poderosas; o pequeno número de 
fogos dos julgados de Couros (Paranã), Barra da Palma (Terras Novas) e Arraias; a dificuldade da 
administração da justiça devido às grandes distâncias entre eles; acerca da nova lei dos testamentos e 
a criação de novos auditores. Vila Boa, 30 de dezembro de 1766. AHU_ACL_CU_008, Cx. 22, D. 1418. 
 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás, barão de Mossâmedes], José de Almeida 
Vasconcelos [de Soveral e Carvalho], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro, sobre a possibilidade de dividir a Comarca de Goiás devido a sua grande extensão, 
facilitando a administração da Justiça, retirando excessivas utilidades de alguns ministros que recebem 
emolumentos por várias funções, e acerca da necessidade de se criar o ofício de juiz de Fora. Vila Boa, 
janeiro de 1774. AHU_ACL_CU_008, Cx. 27, D. 1753. 
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OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás, barão de Mossâmedes], José de Almeida 
Vasconcelos [de Soveral e Carvalho], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro, remetendo mapa dos moradores de Goiás, organizado a partir das relações recebidas 
dos párocos em 1773. Vila Boa, 25 de janeiro de 1774. AHU_ACL_CU_008, Cx. 27, Doc. 1762 – Goiás. 
 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás, barão de Mossâmedes], José de Almeida 
Vasconcelos [de Soveral e Carvalho], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro, sobre o exame feito para conhecimento das potencialidades da navegação do rio 
Tocantins e as utilidades da navegação deste rio para Goiás e Pará. AHU_ACL_CU_008, Cx. 27, D. 1769 
– Goiás. 
 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás, barão de Mossâmedes], José deAlmeida 
Vasconcelos [de Soveral e Carvalho], ao [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros], marquês de 
Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo], remetendo cópia da carta enviada ao ouvidor-geral da 
comarca de Vila Boa [António José Cabral de Almeida], sobre as medidas administrativas acerca da 
demarcação dos limites dos julgados da repartição do norte de Goiás. AHU_ACL_CU_008, Cx. 28, D. 
1815 – Goiás. 
 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], Tristão da Cunha Meneses, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo mapa da população de Goiás 
em 1784. Vila Boa, 17 de julho de 1784. AHU_ACL_CU_008, Cx. 35, D. 2155. 
 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], Tristão da Cunha Meneses, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, remetendo mapas da população da 
capitania de Goiás e das forças militares que a guarnece. Vila Boa, 28 de julho de 1792. 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 38, D. 2395. 
 
PROVISÃO (cópia) do rei D. João V, ao governador e capitão-general de São Paulo, conde de Sarzedas, 
ordenando-lhe que passe às Minas de Goiás e nelas determine o lugar mais adequado para a criação 
de uma vila. Lisboa, 11 de fevereiro de 1736. AUH_ACL_CU_008, Cx. 1, D. 26 – Goiás. 
 
REQUERIMENTO do Juiz de Órfãos do arraial do Pilar, capitania de Goiás, Francisco Gomes Tição, viúvo 
de Eurfázia Maria Tavares e Pissarro, à rainha, solicitando que por seu falecimento, e tendo filhos 
menores, faça-se o inventário de seus bens através do Juízo de Órfãos e que estes mesmos bens não 
sejam arrematados, mas sim conservados em poder do testamenteiro. [Maio, 15, ant. 1782]. 
AHU_ACL_CU_008, CX. 33, D. 2039. 
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Legislação 
DECRETO de 18 de março de 1809 - Crea a nova Comarca de S. João das Duas Barras desannexando-a 
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1A Rua do Rozario,1A . LD - Pedro Domingos Ferreira leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
1 Rua do Rozario, 1 . LD - Pedro Domingos Ferreira leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
2 Rua do Rozario, 2 . LD Tenente Tenente Manoel Joze da Rocha leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
3 Rua do Rozario, 3 . LD - Luiza Maria da Conceição leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
4 Rua do Rozario, 4 . LE - Manoel de Araujo Brito leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -

5 Rua do Rozario, 5 . LE
Reverendíssimo Governador
[da Prelazia]

Reverendíssimo Governador Joze Vicente 
de Azevedo Noronha Camara

religioso masculino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -

6 Rua do Rozario, 6 . LD
Reverendíssimo Governador
[da Prelazia]

Reverendíssimo Governador Joze Vicente 
de Azevedo Noronha Camara

religioso masculino - - principiada a edificar - [obras] [desabitado] sem uso -

7 Rua do Rozario, 7 . LD
Reverendíssimo Governador
[da Prelazia]

Reverendíssimo Governador Joze Vicente 
de Azevedo Noronha Camara

religioso masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -

8 Rua do Rozario, 8 . LD Dona Dona Maria Vicencia da Expectação leigo feminino 32$400 2$916 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
9 Rua do Rozario, 9 . LD Coronel Coronel João Jozé de Azevedo Noronha e Camara leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -

10 Rua do Rozario, 10 . LD - Antonio Alves dos Santos leigo masculino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
11 Rua do Rozario, 11 . LD - Antonio Alves dos Santos leigo masculino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -

12 Rua do Rozario, 12 . LE Capitão Mor
(herança) Capitão Mor Antonio de Souza Telles 
e Menezes

leigo masculino 57$600 5$184 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Capitão Jozé Joaquim Pulquerio

13 Rua do Rozario, 13 . LE - Perpetua Borges de Souza leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
14 Rua do Rozario, 14 . LE Tenente Tenente Manoel Joze da Rocha leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
15 Rua do Rozario, 15 . LE Irmandade Capela da Irmandade da Lapa religioso n/a 36$000 3$240 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Reverendo Francisco Ignacio de Faria Vivas
16 Rua do Rozario, 16 . LE Tenente Tenente Bento Jozé de Souza leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
17 Rua do Rozario, 17 . LE Tenente Tenente Manoel Ribeiro da Silva Aranha leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
18 Rua do Rozario, 18 . LE Dona Dona Anna Clara de Jesus leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
19 Rua do Rozario, 19 . LE - Bento Jozé Lopes leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
20 Rua do Rozario, 20 . LE - Bento Jozé Lopes leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
21 Largo do Rozario, 21 . LD - Francisca Ferreira Viana leigo feminino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
22 Largo do Rozario, 22 . LD - Antonio Alvares Costa leigo masculino 36$000 3$240 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Capitão Joaquim de Mello Alvares
23 Largo do Rozario, 23 . LD Padre Mestre Padre Mestre Jozé Antonio de Souza religioso masculino 36$000 3$240 - sobrado [1810] [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
24 Largo do Rozario, 24 . LE - Bento Jozé Lopes leigo masculino 36$000 3$240 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
25 Largo do Rozario, 25 . LE Ajudante Ajudante Domingos Jozé Dantas de Amorim leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
26 Largo do Rozario, 26 . LE Reverendo Reverendo Antonio Ribeiro de Abreu religioso masculino 28$800 2$392 - sobrado [1810] [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
27 Largo do Rozario, 27 . LE Ajudante Ajudante Domingos Jozé Dantas de Amorim leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
28 Largo do Rozario, 28 . LE Ajudante Ajudante Domingos Jozé Dantas de Amorim leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
29 Largo do Rozario, 29 . LE Tenente Tenente Jozé Rodrigues Jardim leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
30 Largo do Rozario, 30 . LE - Raimundo Lopes de Moraes leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
31 Largo do Rozario, 31 . LE Capitão Mor (herança) Capitão Mor Jozé Ribeiro Costa leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
32 Largo do Rozario, 32 . LE Coronel Coronel Francisco Pereira Caldas leigo masculino 72$000 6$480 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
33 Rua da Cambauba, 33 . LD Capitão Mor Capitão Mor Salvador Pedrozo de Campos leigo masculino 36$000 3$240 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Ajudante Pedro Gomes Machado
34 Rua da Cambauba, 34 . LD - Antonio Bazilio leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
35 Rua da Cambauba, 35 . LD - Antonio Bazilio leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
36 Rua da Cambauba, 36 . LD Irmandade Irmandade das Almas religioso n/a 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Angela de Souza
37 Rua da Cambauba, 37 . LD - Luis Antonio de Faria leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
38 Rua da Cambauba, 38 . LD - Luis Domingues de Lima leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
39 Rua da Cambauba, 39 . LD - (herança) Marcela de Moraes leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Vicente Jozé de Souza
40 Rua da Cambauba, 40 . LD Reverendo Padre Mestre Reverendo Padre Mestre José Antonio de Souza religioso masculino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Innocencio de Almeida
41 Rua da Cambauba, 41 . LD - Maria Magdalena leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Francisco de Souza Magalhaens
42 Rua da Cambauba, 42 . LD Tenente Tenente Marcos de Araujo Aragão leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
43 Rua da Cambauba, 43 . LD - Antonio Ferreira Gandra leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
44 Rua da Cambauba, 44 . LD Dona Dona Anna Maria de Oliveira leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
45 Rua da Cambauba, 45 . LD - (Terça) Jozé da Costa de Oliveira leigo masculino - - inabitada - inabitada inabitado - -
46 Rua da Cambauba, 46 . LD - (Terça) Jozé da Costa de Oliveira leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
47 Rua da Cambauba, 47 . LD Pobre e mizeravel Luzia Martins leigo feminino - - pobre e mizeravel - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
48 Rua da Cambauba, 48 . LD - Anna Maria dos Prazeres leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
49 Rua da Cambauba, 49 . LD - Thomás de Souza leigo masculino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
50 Rua da Cambauba, 50 . LD - Efigenia de Souza leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
51 Rua da Cambauba, 51 . LD - Maria da Cruz leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
52 Rua da Cambauba, 52 . LD - Jozé Prudencio leigo masculino 4$500 $405 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
53 Rua da Cambauba, 53 . LD - Joana Alvares Costa leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
54 Rua da Cambauba, 54 . LD - Joaquim da Rocha Coutto leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Isidoria de tal
55 Rua da Cambauba, 55 . LD - Silvana Maria da Conceição leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
56 Rua da Cambauba, 56 . LD - Jozé Antonio da Silva leigo masculino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
57 Rua da Cambauba, 57 . LD - Manoel da Silva Valença leigo masculino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
58 Rua da Cambauba, 58 . LD - Antonio Alvares Costa leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
59 Rua da Cambauba, 59 . LD - Roza Maria da Neiva leigo feminino - - pobre e mizeravel - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
60 Rua da Cambauba, 60 . LD Soldado Dragão Ambrozio Soldado Dragão leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
61 Rua da Cambauba, 61 . LD - João Gualberto de Oliveira leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
62 Rua da Cambauba, 62 . LE - Maria Ignacia leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Joaquim de Faria
63 Rua da Cambauba, 63 . LE - (herdeiros) Angela Custodia leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
64 Rua da Cambauba, 64 . LE - Maria de Aguirre leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
65 Rua da Cambauba, 65 . LE - Jozefa Cardoza leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
66 Rua da Cambauba, 66 . LE - (herdeiros) Jozé da Costa Oliveira leigo masculino 26$100 2$349 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
67 Rua da Cambauba, 67 . LE Dona Dona Maria Ramos leigo feminino - - pobre e mizeravel - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
68 Rua da Cambauba, 68 . LE - Joaquim Idelfonço leigo masculino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
69 Rua da Cambauba, 69 . LE - Anna Francisca leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
70 Rua da Cambauba, 70 . LE - Antonia Tavares leigo feminino - - arruinado - arruinado - - -
71 Rua da Cambauba, 71 . LE - Maria do Nascimento leigo feminino - - pobre e mizeravel - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
72 Rua da Cambauba, 72 . LE - Anna Joaquina Alvares leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
73 Rua da Cambauba, 73 . LE - Albina Antonia leigo feminino - - pobre e mizeravel - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
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74 Rua da Cambauba, 74 . LE Dona (herdeiros) Dona Izabel Ignes leigo feminino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -

75 Rua da Cambauba, 75 . LE Cirurgião Mor
(herdeiros) Cirurgião Mor Lourenço Antonio 
da Neiva

leigo masculino 28$800 2$592 - sobrado [1810] [em uso] [ocupado] [uso próprio] -

76 Rua de tras do Rozario, 76 . LD - Roza Vieira Gomes leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
77 Rua de tras do Rozario, 77 . LD - Margarida Alvares leigo feminino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
78 Rua de tras do Rozario, 78 . LD - Joaquim Moreira leigo masculino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
79 Rua de tras do Rozario, 79 . LD Tenente Tenente Luiz Manoel da Silva Caldas leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
80 Rua de tras do Rozario, 80 . LD - Joana Lourenço leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
81 Rua de tras do Rozario, 81 . LD - Nataria Tavares da Silva leigo feminino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
82 Rua de tras do Rozario, 82 . LD Dona (herança) Dona Izabel Ignes leigo feminino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
83 Rua de tras do Rozario, 83 . LD - Maria das Virgens leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
84 Rua de tras do Rozario, 84 . LD - Jozé de Souza leigo masculino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
85 Rua de tras do Rozario, 85 . LE Irmandade Irmandade de Nossa Senhora do Rozario religioso n/a 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Ajudante Jeronimo Rodrigues de Moraes
86 Rua de tras do Rozario, 86 . LE Irmandade Irmandade de Nossa Senhora do Rozario religioso n/a 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
87 Rua de tras do Rozario, 87 . LE - Francisco da Silva Guimarães leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
88 Rua de tras do Rozario, 88 . LE Capitão Mor (herança) Capitão Mor Jozé Ribeiro Costa leigo masculino 21$000 1$800 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
89 Rua de tras do Rozario, 89 . LE Reverendo Reverendo Luiz Antonio da Silva e Souza religioso masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
90 Rua de tras do Rozario, 90 . LE - Bonifacia Teixeira Duarte leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Jozefa Teixeira
91 Rua de tras do Rozario, 91 . LE - Salvador de Oliveira Arala leigo masculino 5$400 $486 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
92 Rua de tras do Rozario, 92 . LE - Bento Jozé Mendes leigo masculino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
93 Rua de tras do Rozario, 93 . LE - Joaquina Maria Leite leigo feminino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
94 Rua de tras do Rozario, 94 . LE - (herdeiros) Geraldo Fernandes de Oliveira leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Gaspar Gomes
95 Rua de tras do Rozario, 95 . LE - Joana Roza de Oliveira leigo feminino - - arruinado - arruinado - - -
96 Rua de tras do Rozario, 96 . LE - Atanazia Maria da Conceição leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
97 Rua de tras do Rozario, 97 . LE - Theodozio Leite leigo masculino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
98 Rua de tras do Rozario, 98 . LE - João Rodrigues Vidigal leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Alferes João Luis Brandão
99 Rua de tras do Rozario, 99 . LE - Maria Pereira leigo feminino - - pobre e mizeravel - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -

100 Rua de tras do Rozario, 100 . LE
Reverendíssimo Governador
[da Prelazia]

Reverendíssimo Governador Joze Vicente 
de Azevedo Noronha Camara

religioso masculino 36$000 3$240 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -

101 Rua de tras do Rozario, 101 . LE - Jozé Joaquim de Souza leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
102 Rua de tras do Rozario, 102 . LE - Maria Alvares leigo feminino - - arruinado - arruinado - - -
103 Rua do Ouvidor, 103 . LD Coronel Coronel Francisco Pereira Caldas leigo masculino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
104 Rua do Ouvidor, 104 . LD - (herdeiros) Ignacio Jozé Alvares de Oliveira leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Luis Jozé Pereira
105 Rua do Ouvidor, 105 . LD - Marcelino Joaquim da Silva leigo masculino 36$000 3$240 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
106 Rua do Ouvidor, 106 . LD - Antonio Joaquim de Moraes leigo masculino 36$000 3$240 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Sargento Mor Lacerda

107 Rua do Ouvidor, 107 . LD Senado da Camara Senado da Camara leigo n/a 43$200 3$888 - - [em uso] [ocupado] rezidencia
Doutor Dezembargador Ouvidor Geral 
e Corregedor da Comarca

108 Rua do Ouvidor, 108 . LD Capitão Capitão Manoel Francisco Ferreira leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
109 Rua do Ouvidor, 109 . LD Ajudante Ajudante Jeronimo Rodrigues de Moraes leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
110 Rua do Ouvidor, 110 . LD Reverendo Reverendo Francisco Xavier dos Guimarães religioso masculino 25$200 2$268 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
111 Rua do Ouvidor, 111 . LD Tenente Tenente João Jozé de Couto Guimarães leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
112 Rua do Ouvidor, 112 . LD - Barbara Caetano leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
113 Rua do Ouvidor, 113 . LD - Lourenço Justiniano Cardozo leigo masculino 25$200 2$268 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
114 Rua do Ouvidor, 114 . LD - Delfina Maria da Conceição leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
115 Rua do Ouvidor, 115 . LD - Maria da Lapa leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
116 Rua do Ouvidor, 116 . LD - Rita Luiza leigo feminino 9$000 $810 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
117 Rua do Ouvidor, 117 . LD - Luzia de Araujo leigo feminino 9$000 $810 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
118 Rua do Ouvidor, 118 . LD - Luis da Silva de Godoy leigo masculino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
119 Rua do Ouvidor, 119 . LD - Thomás de Souza leigo masculino 25$200 2$268 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Francisca Bueno
120 Rua do Ouvidor, 120 . LD - Anna Eufrazia leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
121 Rua do Ouvidor, 121 . LD - Francisca Ferreira leigo feminino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
122 Rua do Ouvidor, 122 . LE - Ignes Vieira leigo feminino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
123 Rua do Ouvidor, 123 . LE - João Baptista de Souza leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Constancia Maria
124 Rua do Ouvidor, 124 . LE - João Nogueira da Cruz leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
125 Rua do Ouvidor, 125 . LE - Jozé da Costa de Aguiar leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
126 Rua do Ouvidor, 126 . LE - Marcelino Joaquim [da Silva] leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
127 Rua do Ouvidor, 127 . LE Órfã Órfã Antonia Maria de Souza leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Placido Teixeira de Carvalho
128 Rua do Ouvidor, 128 . LE - Belizaria Lopes Conde leigo feminino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
129 Rua do Ouvidor, 129 . LE Dona Dona Caetana leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
130 Rua do Ouvidor, 130 . LE - Jozé Fernandes leigo masculino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
131 Rua do Ouvidor, 131 . LE - Luzia Ignacia de Souza leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
132 Rua do Ouvidor, 132 . LE - Domingos Ferreira de Sam Payo leigo masculino 21$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
133 Rua do Ouvidor, 133 . LE - Bernarda Maria Antonia leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
134 Rua do Ouvidor, 134 . LE - Maria de Araujo Lima leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
135 Rua do Ouvidor, 135 . LE - Maria Buena da Fonceca leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
136 Rua do Ouvidor, 136 . LE - Potenciana da Fonceca leigo feminino 25$200 2$268 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
137 Rua do Ouvidor, 137 . LE - Maria Gomes leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -

138 Rua da Abadia, 138 . LD
Escrivão da Junta 
[Real Fazenda] 

Escrivão da Junta Raimundo Nonato Hyacintho leigo masculino 57$600 5$184 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -

139 Rua da Abadia, 139 . LD Capitão Capitão Manoel Camelo Pinto leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
140 Rua da Abadia, 140 . LD Alferes Alferes Jozé Mamede Botelho leigo masculino - - [sem informação] - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
141 Rua da Abadia, 141 . LD - Anna Felicia leigo feminino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
142 Rua da Abadia, 142 . LD - Anna Felicia leigo feminino 14$400 1$196 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
143 Rua da Abadia, 143 . LD - Anna Felicia leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Anna Jacintha
144 Rua da Abadia, 144 . LD - Anna Maria da Fonceca leigo feminino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
145 Rua da Abadia, 145 . LD - Florencia Alvares leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
146 Rua da Abadia, 146 . LD - Luteria de Almeida leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
147 Rua da Abadia, 147 . LD - Ignes Vieira do Rozario leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
148 Rua da Abadia, 148 . LD - Jozé Joaquim Pereira leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
149 Rua da Abadia, 149 . LD - Joaquim Joze Pereira leigo masculino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -

150 Rua da Abadia, 150 . LD - Domingos Alvares leigo masculino 18$000 1$620 - -
possuida 
por arreto

[ocupado] [usufruto] Gertrudes de Passos

150B Rua da Abadia, 150B . LD - Manoel Victorino leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
151 Rua da Abadia, 151 . LD - (herdeiro) Quiteria Maria da Conceição leigo feminino 1$800 $162 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
152 Rua da Abadia, 152 . LD - Jozé da Maya leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
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153 Rua da Abadia, 153 . LD - Jozé da Maya leigo masculino - - arruinado - arruinado - - -
154 Rua da Abadia, 154 . LD - Esteva Ferreira Coelho leigo feminino 1$800 $162 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
155 Rua da Abadia, 155 . LD - Candido Jozé Parrella leigo masculino 1$800 $162 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
156 Rua da Abadia, 156 . LD Capitão Capitão Jozé Tavares leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
157 Rua da Abadia, 157 . LD Alferes Alferes Joze Pinto leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
158 Rua da Abadia, 158 . LD - Antonia Maria dos Prazeres leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Antonia Bonifacia
159 Rua da Abadia, 159 . LD - Joana Maria da Conceição leigo feminino 5$400 $486 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
160 Rua da Abadia, 160 . LD - Maria Antonia dos Reis leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
161 Rua da Abadia, 161 . LE - Joaquina de Azevedo leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
162 Rua da Abadia, 162 . LE - Jozé Marcos leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
163 Rua da Abadia, 163 . LE - Francisco Pedro leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
164 Rua da Abadia, 164 . LE - Domingos Moreira leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
165 Rua da Abadia, 165 . LE - Joaquina Marcia da Conceição leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
166 Rua da Abadia, 166 . LE - Clemencia de Souza leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
167 Rua da Abadia, 167 . LE - Manoel Joze de Azevedo leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
168 Rua da Abadia, 168 . LE - Manoel Joze de Azevedo leigo masculino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -

169 Rua da Abadia, 169 . LE - Bonifacio Ferreira da Lus leigo masculino 21$600 1$944 - -
possuida 
por arreto

[ocupado] [usufruto] Antonia de Almeida

170 Rua da Abadia, 170 . LE - Thomazia Maria leigo feminino 25$200 2$268 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
171 Rua da Abadia, 171 . LE - (herança) Manoel Pereira de Carvalho leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
172 Rua da Abadia, 172 . LE - (herdeiros) Bernardo Apolinario leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
173 Rua da Abadia, 173 . LE - Urçula Rodrigues Fraga leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Tenente Joaquim Martim Cascaes
174 Rua da Abadia, 174 . LE - Domingas de Souza leigo feminino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
175 Rua da Abadia, 175 . LE - Rita Marcia de Lima leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Patronilha de tal
176 Rua da Abadia, 176 . LE - Luiza Francisca leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
177 Rua da Abadia, 177 . LE - (herdeiros) Domingos Filgueiras leigo masculino 1$800 $162 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
178 Rua da Abadia, 178 . LE - Maria Magdalena leigo feminino 1$800 $162 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
179 Rua da Abadia, 179 . LE [Viúva] Mulher do falecido Joaquim Pinto da Costa leigo feminino - - pobre e mizeravel - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
180 Rua da Abadia, 180 . LE - Jozé de Oliveira Leitão leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
181 Rua da Abadia, 181 . LE - Jozé Ribeiro da Maya leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
182 Rua da Abadia, 182 . LE Reverendo Reverendo Francisco de Moraes Landin religioso masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
183 Rua da Abadia, 183 . LE - Jozé Ribeiro da Maya leigo masculino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
184 Rua da Abadia, 184 . LE - Joze de Andrade leigo masculino 9$000 $810 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
185 Rua da Abadia, 185 . LE - Anna Maria de Oliveira leigo feminino - - pobre e mizeravel - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
186 Rua da Abadia, 186 . LE - Maria Monteiro leigo feminino 3$200 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
187 Rua da Abadia, 187 . LE - (herança) Rita Pires leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Francisca Borges
188 Rua da Abadia, 188 . LE - Ignacio Joaquim da Silva leigo masculino 5$400 $486 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
189 Rua da Abadia, 189 . LE - (herdeiros) Romualdo de Oliveira leigo masculino 3$200 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
190 Campo da Forca, 190 . LD - Anna Maria Lemes leigo feminino - - pobre - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
191 Campo da Forca, 191 . LD - Vicente Alvares dos Santos leigo masculino - - arruinado - arruinado - - -
192 Campo da Forca, 192 . LD - (herdeiros) Simão Pereira da Silva leigo masculino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
193 Campo da Forca, 193 . LD - Joaquim Cardozo Xavier leigo masculino 5$400 $486 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
194 Campo da Forca, 194 . LE - Anna Francisca de Jezus leigo feminino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
195 Campo da Forca, 195 . LE - Maria Francisca de Lima leigo feminino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
196 Campo da Forca, 196 . LE - Anna Maria leigo feminino - - pobre - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
197 Campo da Forca, 197 . LE - Francisca da Rocha leigo feminino - - pobre e mizeravel - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
198 Campo da Forca, 198 . LE - Francisca Ferreira de Jezus leigo feminino 1$800 $162 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
199 Campo da Forca, 199 . LE - Anna Joaquina de Jezus leigo feminino - - arruinado - arruinado - - -
200 Campo da Forca, 200 . LE - (herança) Joaquim Baptista leigo masculino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
201 Campo da Forca, 201 . LE - (herança) Joaquim Baptista leigo masculino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
202 Campo da Forca, 202 . LE - (herança) Joaquim Baptista leigo masculino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Marcia Pereira
203 Campo da Forca, 203 . LE Capitão Capitão Jozé Tavares França leigo masculino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
204 Campo da Forca, 204 . LE - Escolastica Maria leigo feminino - - arruinado - arruinado - - -
205 Campo da Forca, 205 . LE - Joana Fernandes da Silva leigo feminino - - pobre e mizeravel - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
206 Campo da Forca, 206 . LE - Urçula Fernandes da Sila leigo feminino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
207 Campo da Forca, 207 . LE Pretto forro Felix pretto forro leigo masculino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
208 Campo da Forca, 208 . LE - Francisco de Oliveira Leitão leigo masculino 1$800 $162 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
209 Campo da Forca, 209 . LE - Joaquina Maria leigo feminino 1$800 $162 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
210 Campo da Forca, 210 . LE - Serafim Gonsalves leigo masculino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
211 Campo da Forca, 211 . LE - Jozé Ribeiro da Maya leigo masculino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
212 Rua do Carmo, 212 . LD - Perpetua Maria de Souza leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
213 Rua do Carmo, 213 . LD Quartel Mestre Quartel Mestre Manoel Jozé da Rocha leigo masculino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Joaquim Pereira Guimarães
214 Rua do Carmo, 214 . LD - Maria Antonia da Abadia leigo feminino - - pobre e mizeravel - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
215 Rua do Carmo, 215 . LD - (herdeiros) Felix Gomes Lima leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
216 Rua do Carmo, 216 . LD - Anna Maria Correia leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
217 Rua do Carmo, 217 . LD Tenente Tenente João Jozé da Piedade leigo masculino 25$200 2$268 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
218 Rua do Carmo, 218 . LD - (herança) Anna Maria de Souza leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
219 Rua do Carmo, 219 . LD Dona Dona Joana Maria de Jezus leigo feminino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
220 Rua do Carmo, 220 . LD - Ignacia da Silva leigo feminino 25$200 2$268 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Padre Jozé Cardozo
221 Rua do Carmo, 221 . LD - Anna Alvares leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Candida Seixo
222 Rua do Carmo, 222 . LD - Maria de Almeida leigo feminino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] João Alvares
223 Rua do Carmo, 223 . LD Dona Dona Anna de Souza e Oliveira leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
224 Rua do Carmo, 224 . LD Reverendo Reverendo Lucas Freire de Andrade religioso masculino 43$200 3$888 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Tenente João Francisco dos Guimarãens
225 Rua do Carmo, 225 . LD - Maria Roza Meireles leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
226 Rua do Carmo, 226 . LD Dona Dona Anna Maria Joaquina leigo feminino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
227 Rua do Carmo, 227 . LD - Rozaria Alvares leigo feminino 9$000 $810 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
228 Rua do Carmo, 228 . LD - Maria Faustina leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
229 Rua do Carmo, 229 . LD Reverendo Reverendo Luiz Bartholomeu Marques religioso masculino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
230 Rua do Carmo, 230 . LD - Maria Gomes leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -

231 Rua do Carmo, 231, LE Sargento Mor
Sargento Mor Jozé Ziferino Monteiro 
de Mendonça

leigo masculino 57$600 5$184 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -

232 Rua do Carmo, 232 . LE Dona Dona Anna Joaquina de Oliveira leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
233 Rua do Carmo, 233 . LE Dona Dona Anna Joaquina de Oliveira leigo feminino 25$200 2$268 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
234 Rua do Carmo, 234 . LE Dona (herdeiros) Dona Maria Francisca leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Sargento Mor Joaquim Ignacio Seixo de Brito
235 Rua do Carmo, 235 . LE - Maria Roza da França leigo feminino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
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236 Rua do Carmo, 236 . LE Dona Dona Anna do Ó leigo feminino - - pobre e mizeravel - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
237 Rua do Carmo, 237 . LE - (herdeiros) Pedro Ferreira Alvares leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
238 Rua do Carmo, 238 . LE [Ajudante] [Ajudante] Zeferino Pereira Pedrozo leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
239 Rua do Carmo, 239 . LE - Joaquina de tal preta leigo feminino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
240 Rua do Carmo, 240 . LE Tenente Tenente Luis da Costa França leigo masculino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
241 Rua do Carmo, 241 . LE - Antonio Alvares Costa leigo masculino 36$000 3$240 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Alferes Felizardo Joze de Artiaga
242 Rua do Carmo, 242 . LE - Suteria Raimunda leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
243 Rua de Roza Gomes, 243 . LD Alferes Alferes Mathias Vieira leigo masculino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
244 Rua de Roza Gomes, 244 . LD - Francisco de Araujo leigo masculino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
245 Rua de Roza Gomes, 245 . LD - Clara Antonia leigo feminino 4$500 $405 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
246 Rua de Roza Gomes, 246 . LD - Maria Thereza Gomes leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Maria Domingas

246C Rua de Roza Gomes, 246C . LD - Jozé Alves de Matos leigo masculino 3$200 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
247 Rua de Roza Gomes, 247 . LD - Caetana Ribeira leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
248 Rua de Roza Gomes, 248 . LD - Francisco de Paula leigo masculino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
249 Rua de Roza Gomes, 249 . LD - Jozefa do Prado leigo feminino - - pobre e mizeravel - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
250 Rua de Roza Gomes, 250 . LD - Anna de Oliveira leigo feminino - - arruinado - arruinado - - -

250D Rua de Roza Gomes, 250D . LD - Margarida de Lima leigo feminino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
250E Rua de Roza Gomes, 250E . LD - Antonia Maria leigo feminino - - pobre e mizeravel - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
251 Rua de Roza Gomes, 251 . LE - (herança) Domingas Gomes leigo feminino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
252 Rua de Roza Gomes, 252 . LE Padre (herdeiros) Padre Innocencio Pereira Pedrozo religioso masculino - - pobres e mizeraveis - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
253 Rua de Roza Gomes, 253 . LE - Anna Joaquina leigo feminino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
254 Rua de Roza Gomes, 254 . LE - (herança) Joaquina Vieira de Souza leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
255 Rua de Roza Gomes, 255 . LE - Maria Antonia dos Anjos leigo feminino - - pobre e mizeravel - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
256 Rua de Roza Gomes, 256 . LE - Jeronimo de Souza leigo masculino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
257 Rua de Roza Gomes, 257 . LE - Libana Teixeira leigo feminino - - pobre e mizeravel - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
258 Rua de Roza Gomes, 258 . LE - Anna Borges leigo feminino - - arruinado - arruinado - - -
259 Rua de Roza Gomes, 259 . LE - Anna Maria da Conceição leigo feminino 1$800 $162 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
260 Rua de Roza Gomes, 260 . LE Viuva pobre (herança) Bernardo de Souza leigo feminino - - viúva pobre - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
261 Rua de Roza Gomes, 261 . LE - Bartholomeu de Araujo Lima leigo masculino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
262 Rua de Roza Gomes, 262 . LE - Francisco da Silva Guimarães leigo masculino 5$400 $486 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -

263G Rua de Roza Gomes, 263G . LE - Bartholomeu de Araujo Lima leigo masculino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
263H Rua de Roza Gomes, 263H . LE - Manoel do Sacramento leigo masculino - - pobre e mizeravel - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
263L Rua de Roza Gomes, 263L . LE - Ignacio Gonsalves leigo masculino - - arruinado - arruinado - - -
263 Rua de Roza Gomes, 263 . LE - Petronilha dos Santos leigo feminino 1$800 $162 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
264 Rua de Roza Gomes, 264 . LE - Joana Alvares Costa leigo feminino 1$800 $162 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
265 Rua do Azougue, 265 . LD - (herança) Pedro Ferreira Alves leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
266 Rua do Azougue, 266 . LD - Luis da Costa França leigo masculino - - arruinado - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
267 Rua do Azougue, 267 . LE Azougue Senado da Camara da Villa leigo n/a 86$400 7$776 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
268 Rua do Azougue, 268 . LE - Thereza Pinto leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Francisco escravo de sua excelência
269 Rua de tras do Azougue, 269 . LD - Anna Alvares Costa leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
270 Rua de tras do Azougue, 270 . LE - (herança) Izidoria da Silva leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -
271 Rua de tras do Azougue, 271 . LE - (herança) Maria da Silva leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [uso próprio] -

272 Rua Direita, 272 . LD [Irmandade] Nossa Senhora da Lapa religioso n/a 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Reverendo João Pereira Cardozo
273 Rua Direita, 273 . LD [Irmandade] Nossa Senhora da Lapa religioso n/a 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] habitada Bonifacio Furtado de Mendonça
274 Rua Direita, 274 . LD - Maria da Lapa leigo feminino 9$000 $810 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
275 Rua Direita, 275 . LD - Januario Joze Cardozo leigo masculino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
276 Rua Direita, 276 . LD - Manoel da Rocha Fogaça leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
277 Rua Direita, 277 . LD - Maria Roza leigo feminino 23$400 2$806 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Methildes Francisca
278 Rua Direita, 278 . LD - Manoel de Souza Barbara Garcia leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Major Joze da Rocha Martins
279 Rua Direita, 279 . LD Dona Dona Anna Moniz leigo feminino 25$200 2$268 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Antonio Joze de Azevedo
280 Rua Direita, 280 . LD - Janaina de Souza Ferreira leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Joze Francisco de Araujo
281 Rua Direita, 281 . LD - Felicio da Souza Martins leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
282 Rua Direita, 282 . LD [Capitão Mor] [Capitão Mor] Salvador Pedrozo de Campos leigo masculino 36$000 3$240 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Salvador Cardozo de Almeida
283 Rua Direita, 283 . LD Ajudante Ajudante Zeferino Pereira Pedrozo leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Floriano Rodrigues
284 Rua Direita, 284 . LD Ajudante Ajudante Zeferino Pereira Pedrozo leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Luiz do Villela
285 Rua Direita, 285 . LE Reverendo Reverendo Martinho Pereira Pedrozo religioso masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
286 Rua Direita, 286 . LE Dona Dona Maria Candida leigo feminino 43$200 3$888 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
287 Rua Direita, 287 . LE - Alvaro Joze Leal leigo masculino 36$000 3$240 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
288 Rua Direita, 288 . LE Dona Dona Luiza Ferreira leigo feminino 67$600 5$184 - sobrado [1837] [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
289 Rua Direita, 289 . LE Capitão Capitão Manoel de Carvalho Dias leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
290 Rua Direita, 290 . LE Dona Dona Antonia da Rocha Martins leigo feminino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
291 Rua Direita, 291 . LE Coronel Coronel Francisco Pereira Caldas leigo masculino 40$000 3$648 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Manoel Joze Correa Vianna
292 Rua Direita, 292 . LE Capitão Capitão Theotonio Joze da Silveira Pinto leigo masculino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
293 Rua Direita, 293 . LE Capitão Capitão Theotonio Joze da Silveira Pinto leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
294 Rua Direita, 294 . LE Capitão Capitão Felippe da Rocha leigo masculino 43$200 3$888 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
295 Rua Direita, 295 . LE - Benta Monteiro Varella leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
296 Rua Direita, 296 . LE Reverendo Reverendo Manoel Joze da Rocha religioso masculino 36$000 3$240 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Antonio Ferreira de Azevedo
297 Rua Direita, 297 . LE Tenente Tenente Luiz Manoel da Silva Caldas leigo masculino 43$200 3$888 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
298 Becco da Lappa, 298 . LD Capitão Capitão Felippe da Rocha leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Tenente Luiz Manoel [da Silva Caldas]
299 Becco da Lappa, 299 . LD - Jannuario Joze Cardozo leigo masculino 5$400 $486 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
300 Becco da Lappa, 300 . LD - Maria dos Reys leigo feminino 7$800 $648 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Marianna Angelica
301 Becco da Lappa, 301 . LD Reverendo Reverendo Lucas Freire de Andrade religioso masculino 36$000 3$240 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
302 Becco da Lappa, 302 . LE Dona Dona Anna Maria d'Anunciação leigo feminino 25$200 2$268 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Francisco de Azevedo
303 Becco da Lappa, 303 . LE - Felicio Martins leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Appolinaria Leite
304 Becco da Lappa, 304 . LE - Manoel de Araujo [Brito] leigo masculino 5$400 $480 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Joaquina Maria Nunes
305 Rua das Flores, 305 . LD Sargento Mor Sargento Mor Antonio Joze Teles de Avellar leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
306 Rua das Flores, 306 . LD Sargento Mor Sargento Mor Antonio Joze Teles de Avellar leigo masculino 50$400 4$536 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
307 Rua das Flores, 307 . LD Tenente Tenente Felizberto Leite leigo masculino 32$400 2$916 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
308 Rua das Flores, 308 . LD Cyrurgião Mor Cyrurgião Mor Bartholomeu Lourenço da Silva leigo masculino 39$200 3$348 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
309 Rua das Flores, 309 . LD - Felicia Moreira leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
310 Rua das Flores, 310 . LD - João Nunes da Silva leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
311 Rua das Flores, 311 . LD - Anna Joaquina Leite leigo feminino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] habitada (mae) Victoria Maria da Rocha
312 Rua das Flores, 312 . LD - Romana Maria leigo feminino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
313 Rua das Flores, 313 . LD - Antonio Alvares Costa leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
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314 Rua das Flores, 314 . LD Juiz de Ausentes Juiz de Ausentes leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Ajudante Antonio Francisco de Alexandria
315 Rua das Flores, 315 . LD Capitão Capitão Joze Antonio Ferreira leigo masculino 25$200 2$268 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
316 Rua das Flores, 316 . LD Capitão Capitão Manoel Ignacio Meirelles leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
317 Rua das Flores, 317 . LD [Irmandade] Nossa Senhora da Boa Morte religioso n/a 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Francisca Rodrigues
318 Rua das Flores, 318 . LD - Joaquim da Rocha Maria leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
319 Rua das Flores, 319 . LD - Maria Thomazia [do Nascimento] leigo feminino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Maria das Neves
320 Rua das Flores, 320 . LD - Joana Maria leigo feminino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
321 Rua das Flores, 321 . LD Alferes Alferes Manoel Ignacio de Faria leigo masculino 32$400 2$916 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
322 Rua das Flores, 322 . LE - Manoel da Rocha Fogaça leigo masculino 21$400 1$944 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Joaquim Francisco 
323 Rua das Flores, 323 . LE Cyrurgião Mor Cyrurgião Mor Bartholomeu Lourenço da Silva leigo masculino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
324 Rua das Flores, 324 . LE - (herança) Manoel Rodrigues Lamego leigo masculino - - sem valor - - - - -
325 Rua das Flores, 325 . LE - (herança) Manoel Rodrigues Lamego leigo masculino - - sem valor - - - - -
326 Rua das Flores, 326 . LE - (herdeiros) João Baptista de Carvalho leigo masculino 25$200 2$268 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Maria da Cunha
327 Rua das Flores, 327 . LE Fabrica Fabrica de São Izidro leigo n/a 28$800 2$592 - - - - - -
328 Rua das Flores, 328 . LE - Antonio Joze da Cunha leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Capitão Barrozo
329 Rua das Flores, 329 . LE - Raymundo dos Santos Maciel leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
330 Rua das Flores, 330 . LE - Joze Marcos leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Antonia Julia
331 Rua das Flores, 331 . LE - Angelica Ferreira Pacheco leigo feminino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
332 Rua das Flores, 332 . LE - Joaquinna de Sousa Oliveira leigo feminino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
333 Rua das Flores, 333 . LE - Manoel Peixoto Pinto leigo masculino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
334 Rua das Flores, 334 . LE - Rumão Carlos leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
335 Rua das Flores, 335 . LE - Roza Antonia leigo feminino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
336 Rua das Flores, 336 . LE orfaons (orfaons) Manoel Martins Siqueira leigo masculino 7$200 $648 - - - - - -
337 Rua das Flores, 337 . LE - Maria Thomazia [do Nascimento] leigo feminino 14$400 1$296 - - - - - -
338 Caes da Lappa, 338 . LE - Maria da Lapa leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Manoel da Costa
339 Caes da Lappa, 339 . LE Capitão Capitão Joze Antonio Ferreira leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Antonio da Silva
340 Caes da Lappa, 340 . LE Sargento Mor Sargento Mor Antonio Joze Teles de Avellar leigo masculino - - sem valor - - - - -
341 Largo de Sm. Franco. de Paula, 341 . LD Capitão Capitão Joze Joaquim Pulquerio leigo masculino 47$600 4$860 - sobrado [1812] [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
342 Largo de Sm. Franco. de Paula, 342 . LD - Antonio Joze de Artiaga leigo masculino 43$200 3$888 - sobrado [1812] [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
343 Largo de Sm. Franco. de Paula, 343 . LD Ajudante Ajudante Joaquim Mauricio [Velasco Molina] leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
344 Largo de Sm. Franco. de Paula, 344 . LD Ajudante Ajudante Joaquim Mauricio leigo masculino 7$200 $648 - - - - - -
345 Largo de Sm. Franco. de Paula, 345 . LD Ajudante Ajudante Joaquim Mauricio leigo masculino 7$200 $648 - - - - - -
346 Largo de Sm. Franco. de Paula, 346 . LD Dona Dona Potenciana Ludovica de Carvalho leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
347 Largo de Sm. Franco. de Paula, 347 . LD Dona Dona Potenciana Ludovica de Carvalho leigo feminino 57$600 5$184 - - - - - -
348 Largo de Sm. Franco. de Paula, 348 . LD [Irmandade] Sam Francisco de Paula religioso n/a 21$600 1$944 - - - - - -
349 Largo de Sm. Franco. de Paula, 349 . LD [Irmandade] Sam Francisco de Paula religioso n/a 7$200 $648 - - - - - -
350 Largo de Sm. Franco. de Paula, 350 . LD [Irmandade] Sam Francisco de Paula religioso n/a 10$800 $972 - - - - - -
351 Largo de Sm. Franco. de Paula, 351 . LD [Irmandade] Sam Francisco de Paula religioso n/a 14$400 1$296 - - - - - -
352 Largo de Sm. Franco. de Paula, 352 . LD [Irmandade] Sam Francisco de Paula religioso n/a 14$400 1$296 - - - - - -
353 Largo de Sm. Franco. de Paula, 353 . LD [Irmandade] Sam Francisco de Paula religioso n/a 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Alexandre Joze Souto
354 Rua das Almas e Marinho, 354 . LD Capitão Mor Capitão Mor Salvador Pedrozo de Campos leigo masculino 72$000 6$480 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
355 Rua das Almas e Marinho, 355 . LD Capitão Mor Capitão Mor Salvador Pedrozo de Campos leigo masculino 10$800 $972 - - - - - -
356 Rua das Almas e Marinho, 356 . LD Capitão Mor Capitão Mor Salvador Pedrozo de Campos leigo masculino 14$400 1$296 - - - - - -
357 Rua das Almas e Marinho, 357 . LD - Alexandre Ferreira Gandra da Costa leigo masculino 5$400 $486 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
358 Rua das Almas e Marinho, 358 . LD - Maria Francisca leigo feminino 5$400 $486 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
359 Rua das Almas e Marinho, 359 . LD - Margarida Jozefa dos Prazeres leigo feminino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
360 Rua das Almas e Marinho, 360 . LD - Margarida Jozefa dos Prazeres leigo feminino 11$400 1$296 - - - - - -
361 Rua das Almas e Marinho, 361 . LD - Margarida Jozefa dos Prazeres leigo feminino 11$400 1$296 - - - - - -
362 Rua das Almas e Marinho, 362 . LD - Margarida Jozefa dos Prazeres leigo feminino 11$400 1$296 - - - - - -
363 Rua das Almas e Marinho, 363 . LD Coronel Coronel Francisco Xavier Leite leigo masculino 11$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
364 Rua das Almas e Marinho, 364 . LD - Damazio Carlos da Rocha leigo masculino 11$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
365 Rua das Almas e Marinho, 365 . LD - Manoel Joaquim Rodrigues leigo masculino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
366 Rua das Almas e Marinho, 366 . LD - Bazilio Antonio leigo masculino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
367 Rua das Almas e Marinho, 367 . LE Alferes Alferes Manoel Ignacio de Faria leigo masculino 7$200 $684 - - - - - -
368 Rua das Almas e Marinho, 368 . LE Alferes Alferes Manoel Ignacio de Faria leigo masculino 3$600 $324 - - - - - -
369 Rua das Almas e Marinho, 369 . LE - (Fundos das Casas de Francisco Antonio) - masculino - - (fundos das casas) - - - - -
370 Becco do Mingû, 370 . LD - Thereza Narcisa leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Ursula Ferreira 
371 Becco do Mingû, 371 . LD - Perpetua Paula de Souza leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Jeronimo Leite
372 Becco do Mingû, 372 . LD Alferes Alferes Joze Bento Boeno leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Melquiades de tal
373 Becco do Mingû, 373 . LD - Jozefa Alves leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
374 Becco do Mingû, 374 . LD - Manoel Loppes leigo masculino 9$000 $810 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
375 Becco do Mingû, 375 . LD - Anna da Silva leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
376 Becco do Mingû, 376 . LE Dona Dona Maria dos Santos leigo feminino - - sem valor - - - - -

377 Largo da Matriz, 377 . LD Tenente (herança) Tenente Francisco Joze de Campos leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado]
habitados pelos 
seus herdeiros

-

378 Largo da Matriz, 378 . LD - (herdeiros) Thereza Leite leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
379 Largo da Matriz, 379 . LD Dona Dona Escolastica Delfina leigo feminino 32$400 2$916 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
380 Largo da Matriz, 380 . LE Dona Dona Maria dos Santos leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Anna Alves
381 Largo da Matriz, 381 . LE Capitão (herdeiros) Capitão Francisco Antonio da Fonseca leigo masculino 43$200 3$888 - - - - - -
382 Largo da Matriz, 382 . LE Capitão (herdeiros) Capitão Francisco Antonio da Fonseca leigo masculino 36$000 3$240 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Duarte de Mello
383 Largo da Matriz, 383 . LE Capitão Capitão Joze Joaquim da Silveira Pinto leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Angelica Leite
384 Largo da Matriz, 384 . LE Coronel Coronel Alvaro Joze Xavier leigo masculino 36$000 3$240 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
385 Largo da Matriz, 385 . LE - Joanna Maria de Souza leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
386 Largo da Matriz, 386 . LE Ajudante Ajudante Zeferino Pereira Pedrozo leigo masculino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Antonio Joze Pinto
387 [vazio], 387 . LE Alferes Alferes Francisco dos Santos Souza leigo masculino 25$200 2$268 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
388 [vazio], 388 . LE - João Pedro da Cunha leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
389 [vazio], 389 . LE Dona Dona Maria Martiniana leigo feminino 32$400 2$916 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
390 [vazio], 390 . LE Dona Dona Roza Rapozo leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
391 [vazio], 391 . LE - Domingos Loppes Fogaça leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
392 [vazio], 392 . LE - Domingos Loppez Zedes leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
393 [vazio], 393 . LE - Domingos Loppez Zedes leigo masculino 10$800 $972 - - - - - -
394 [vazio], 394 . LE - Alvaro Joze Leal leigo masculino 36$000 3$240 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
395 [vazio], 395 . LE Alferes Alferes Joze Bento Boeno leigo masculino 36$000 3$240 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
396 [vazio], 396 . LE leigo masculino - - -
397 [vazio], 397 . LE leigo masculino - - -
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Coronel Coronel Alvaro Joze Xavier 57$600 5$184 -- -
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(v
)

398 [vazio], 398 . LE Capitão Capitão Aurelio Caetano leigo masculino 43$200 3$888 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Ajudante Manoel de Santa Barbara

399 Rua de Manoel Gomes, 399 . LD Tenente Coronel
(herdeiros) Tenente Coronel Fernando 
Joze Leal

leigo masculino 3$600 $324 - - - - - -

400 Rua de Manoel Gomes, 400 . LD Tenente Coronel
(herdeiros) Tenente Coronel Fernando 
Joze Leal

leigo masculino 5$400 $486 - - - - - -

401 Rua de Manoel Gomes, 401 . LD Alferes Alferes Joze Bento Boeno leigo masculino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
402 Rua de Manoel Gomes, 402 . LD Coronel Coronel Alvaro Joze Xavier leigo masculino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
403 Rua de Manoel Gomes, 403 . LD Capitão Capitão Joaquim Manoel de Passos leigo masculino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
404 Rua de Manoel Gomes, 404 . LD - Thereza Marques leigo feminino - - [sem informação] - - - - -
405 Rua de Manoel Gomes, 405 . LD - Thereza Marques leigo feminino - - [sem informação] - - - - -
406 Rua de Manoel Gomes, 406 . LE Dona Dona Maria do Rozario Taveira leigo feminino - - [sem informação] - - - - -
407 Rua de Manoel Gomes, 407 . LE Dona Dona Maria do Rozario Taveira leigo feminino 36$000 3$240 - - - - - -
408 Rua de Manoel Gomes, 408 . LE - Victoria da Rocha leigo feminino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
409 Rua de Manoel Gomes, 409 . LE Tenente Tenente Marcos da Fonseca leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
410 Rua de Manoel Gomes, 410 . LE Reverendo Reverendo Luiz Bartholomeu Marques religioso masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
411 Rua de Francisco Fernandes, 411 . LD Capitão Capitão Fernandes Joze da Silva leigo masculino - - sem valor - - - - -
412 Rua de Francisco Fernandes, 412 . LD - (herança) Thereza Marques leigo feminino 7$200 $648 - - - - - -
413 Rua de Francisco Fernandes, 413 . LD Quartel Mestre Quartel Mestre Joze Joaquim Marques leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
414 Rua de Francisco Fernandes, 414 . LD Capitão Capitão Joze Dias Vellozo leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
415 Rua de Francisco Fernandes, 415 . LE Capitão Capitão Joze Joaquim da Silveira Pinto leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
416 Rua de Francisco Fernandes, 416 . LE Dona Dona Simplicia leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
417 Rua de Francisco Fernandes, 417 . LE Capitão Capitão Joaquim Manoel de Passos leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
418 Rua de Francisco Fernandes, 418 . LE Dona Dona Anna da Silveira Pinto leigo feminino 32$400 2$916 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
419 Rua de Francisco Fernandes, 419 . LE - (herança) Thereza Marques leigo feminino 21$600 1$944 - - - - - -
420 Rua de Francisco Fernandes, 420 . LE Reverendo Reverendo Luiz Bartholomeu Marques religioso masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
421 Rua de Francisco Fernandes, 421 . LE Dona Dona Manoela Maria do Rozario leigo feminino 18$000 1$620 - - - - - -
422 Rua de Francisco Fernandes, 422 . LE Alferes Alferes Luiz Henrique leigo masculino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
423 Rua atras do Quartel, 423 . LD Dona Dona Maria da Silva leigo feminino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Luiza Cordeiro
424 Rua atras do Quartel, 424 . LD Tenente Tenente Francisco Rodrigues Fraga leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
425 Rua atras do Quartel, 425 . LD Tenente Tenente Francisco Rodrigues Fraga leigo masculino 21$600 1$944 - - - - - -
426 Rua atras do Quartel, 426 . LD - Francisca Baptista leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
427 Rua atras do Quartel, 427 . LD - Januario Coelho leigo masculino 10$800 $972 - - - - - -
428 Rua atras do Quartel, 428 . LE - Francisca Maria de Sm. Miguel leigo feminino - - sem valor - - - - -
429 Rua atras do Quartel, 429 . LE - Alvaro Joze Leal leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
430 Rua atras do Quartel, 430 . LE - (herdeiros) Joze Ferraz leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Maria Luzia
431 Rua atras do Quartel, 431 . LE - Maria Teixeira leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Bruna de Souza
432 Rua atras do Quartel, 432 . LE - Angela Coelho leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
433 Rua atras do Quartel, 433 . LE - (herança) Thereza Marques leigo feminino 36$000 3$240 - - - - - -
434 Rua do Horto, 434 . LD - Anna Antunes leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
435 Rua do Horto, 435 . LD - (herdeiros) Quiteria Ferreira leigo feminino - - [sem informação] - - - - -
436 Rua do Horto, 436 . LD - Joze Antonio de Azevedo leigo masculino - - [sem informação] - - - - -
437 Rua do Horto, 437 . LD - Romana de Azevedo leigo feminino - - [sem informação] - - - - -
438 Rua do Horto, 438 . LD Capitão (herdeiros) Capitão Manoel Lourenço Bessa leigo masculino - - [sem informação] - - - - -
439 Rua do Horto, 439 . LD Capitão (herdeiros) Capitão Manoel Lourenço Bessa leigo masculino - - [sem informação] - - - - -
440 Rua do Horto, 440 . LD - Ursula Maria [de Souza] leigo feminino - - [sem informação] - - - - -
441 Becco de Joze de Mello, 441 - (herdeiros) Thereza Marques leigo feminino 7$200 $648 - - - - - -
442 Becco de Joze de Mello, 442 - João Rodrigues Cartanheira leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
443 Becco de Joze de Mello, 443 - Romana Maria leigo feminino - - sem valor - - - - -
444 Becco de Joze de Mello, 444 - Joze Costa leigo masculino - - sem valor - - - - -
445 Becco de Joze de Mello, 445 - Maria da Conceição leigo feminino - - sem valor - - - - -
446 Becco de Joze de Mello, 446 - Manoel de Almeida da Costa leigo masculino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
447 Becco de Joze de Mello, 447 - Francisca de Paula Casemira leigo feminino 5$400 $486 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
448 Becco de Joze de Mello, 448 - Anna Soares leigo feminino 3$600 $324 - - - - - -
449 Becco de Joze de Mello, 449 - Thereza Fraga leigo feminino - - [sem informação] - - - - -
450 Becco de Joze de Mello, 450 - Joaquina Maria de Oliveira leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
451 Becco de Joze de Mello, 451 - Joze Luiz Pinto Leite leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
452 Becco de Joze de Mello, 452 [Irmandade] Nossa Senhora da Boa Morte religioso n/a 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Caetano Rodrigues
453 Becco de Joze de Mello, 453 - Manoel Joze da Costa leigo masculino 14$400 1$296 - - - - - -
454 Becco de Joze de Mello, 454 religioso masculino - - - - -
455 Becco de Joze de Mello, 455 religioso masculino - - - - -
456 Becco de Joze de Mello, 456 Cego Antonio da Cruz leigo masculino - - sem valor - - - - -
457 Becco de Joze de Mello, 457 [Irmandade] Nossa Senhora da Boa Morte religioso n/a 7$200 $648 - - - - - -
458 Becco de Joze de Mello, 458 [Irmandade] Nossa Senhora da Lappa e Almas religioso n/a 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] João dos Santos
459 Becco de Joze de Mello, 459 - (herança) Thereza Marques leigo feminino 3$600 $324 - - - - - -
460 Becco de Joze de Mello, 460 [Irmandade] São Benedito religioso n/a 3$600 $324 - - - - - -
461 Becco de Joze de Mello, 461 - Catharina de Paula leigo feminino 3$600 $324 - - - - - -
462 Becco de Joze de Mello, 462 - Maria Caetana leigo feminino 3$600 $324 - - - - - -
463 Becco de Joze de Mello, 463 - Joaquim da Rocha leigo masculino 3$600 $324 - - - - - -
464 Becco de Joze de Mello, 464 - (herdeiros) Jacintho Gonçalves leigo masculino - - sem valor - - - - -
465 Rua da Fundição, 465 . LD leigo masculino - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo
466 Rua da Fundição, 466 . LD leigo masculino - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo
467 Rua da Fundição, 467 . LD leigo masculino - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo
468 Rua da Fundição, 468 . LD Major Major Joze Joaquim Xavier de Barros leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
469 Rua da Fundição, 469 . LD - Ignacio da Silveira Borges leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
470 Rua da Fundição, 470 . LD - (herdeiros) Manoel Joze da Silva leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
471 Rua da Fundição, 471 . LE Reverendo Reverendo Francisco Joze da Silva Fortes religioso masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Furriel Joze da Guerra
472 Rua da Fundição, 472 . LE - (herança) Thereza Marques leigo feminino 21$600 1$944 - - - - - -

473 Rua da Fundição, 473 . LE Tenente Quartel Mestre
Tenente Quartel Mestre Manoel Joaquim 
Joze Marques

leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -

474 Rua da Fundição, 474 . LE leigo feminino - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma
475 Rua da Fundição, 475 . LE leigo feminino - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma
476 Rua da Fundição, 476 . LE - Antonio da Silva de Carvalho leigo masculino 28$800 2$592 - - - - - -
477 Largo do Chafariz, 477 . LD Dona Dona Anna Portella leigo feminino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
478 Largo do Chafariz, 478 . LD Capitão Capitão Manoel Ignacio Meirelles leigo masculino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Joze Antonio da Silveira
479 Largo do Chafariz, 479 . LD - Miguel de Passos leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
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Major Marjor Manoel Seixo de Britto 21$600
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Excelentíssimo Reverendo 
Senhor Bispo

Excelentíssimo Reverendo Senhor Bispo 47$600 4$860 -
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480 Largo do Chafariz, 480 . LD - Norberto Pereira de Pugas leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Padre Joze Cardozo
481 Largo do Chafariz, 481 . LD - Thereza Marques leigo feminino - - sem valor - - - - -
482 Largo do Chafariz, 482 . LD Dona Dona Maria da Silva leigo feminino - - sem valor - - - - -
483 Largo do Chafariz, 483 . LD Dona (herança) Dona Maria da Silva leigo feminino 21$600 1$944 - - - - - -
484 Largo do Chafariz, 484 . LD Dona Dona Anna Duarte leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
485 Largo do Chafariz, 485 . LD - (herdeiros) Theodoro Manoel leigo masculino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] habitada pelos mesmos -
486 Largo do Chafariz, 486 . LD - João Joze dos Santos leigo masculino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
487 Largo do Chafariz, 487 . LD - Maria do Carmo leigo feminino - - sem valor - - - - -
488 Largo do Chafariz, 488 . LD Dona Dona Maria Francisca leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
489 Largo do Chafariz, 489 . LD leigo masculino - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo
490 Largo do Chafariz, 490 . LD leigo masculino - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo
491 Largo do Chafariz, 491 . LD - Hemidio Joaquim Marques leigo masculino 21$600 1$944 - - - - - -
492 Largo do Chafariz, 492 . LD - Luiza de Britto leigo feminino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
493 Largo do Chafariz, 493 . LD - Jacob Fortes de Sa leigo masculino 25$200 2$268 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
494 Largo do Chafariz, 494 . LD - Salvador de Almeida leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
495 Largo do Chafariz, 495 . LD - (herança) Manoel Francisco leigo masculino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] João Joze Soares
496 Largo do Chafariz, 496 . LD - Joaquim Loureiro leigo masculino 14$400 1$296 - - - - - -
497 Largo do Chafariz, 497 . LE Capitão Capitão Ignacio Soares de Bulhoens leigo masculino 43$800 3$942 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
498 Largo do Chafariz, 498 . LE - Manoel Joaquim de Araujo leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Tenente Antonio Joze Gomes Tição
499 Largo do Chafariz, 499 . LE Dona Dona Izabel Thereza leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
500 Largo do Chafariz, 500 . LE - Maria Antunes leigo feminino 21$600 1$944 - - - - - -
501 Largo do Chafariz, 501 . LE - Ursula Maria de Souza leigo feminino 28$800 2$592 - - - - - -
502 Largo do Chafariz, 502 . LE - Anna Antunes leigo feminino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
503 Largo do Chafariz, 503 . LE Capitão [Mor] Capitão [Mor] Salvador Pedrozo [de Campos] leigo masculino 28$800 2$592 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Maria Antunes
504 Largo do Chafariz, 504 . LE Major Major Joze Antonio Ramos leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Antonio Loureiro
505 Largo do Chafariz, 505 . LE - Januario Coelho leigo masculino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
506 Largo do Chafariz, 506 . LE - Bonifacia Teixeira [Duarte] leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
507 Largo do Chafariz, 507 . LE - Roza Maria de Carvalho leigo feminino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
508 Largo do Chafariz, 508 . LE - Anna Joaquina leigo feminino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
509 Largo do Chafariz, 509 . LE - Maria Vicencia leigo feminino 18$000 1$620 - - - - - -
510 Largo do Chafariz, 510 . LE - João Pinto de Souza leigo masculino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
511 Largo do Chafariz, 511 . LE - Caetano Luiz leigo masculino - - não paga - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
512 Largo do Chafariz, 512 . LE Dona Dona Maria Martiniana leigo feminino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Maria Antonia
513 Largo do Chafariz, 513 . LE - Clara de tal leigo feminino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Maximo Antonio
514 Largo do Chafariz, 514 . LE Reverendo (herdeiros) Reverendo Manoel de Macedo religioso masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Dona Ritta Maria
515 Largo do Chafariz, 515 . LE - Francisca Antonia leigo feminino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
516 Largo do Chafariz, 516 . LE Reverendo Reverendo Francisco de Moraes Landin religioso masculino 3$600 $324 - - - - - -
517 Alto do Chafariz, 517 - Nicaria Ferreira leigo feminino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
518 Alto do Chafariz, 518 - João Fernandes de Govêa leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Anna Joaquina
519 Alto do Chafariz, 519 - Ursula Rodrigues leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
520 Alto do Chafariz, 520 - Joanna Antonia leigo feminino 1$800 $162 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
521 Alto do Chafariz, 521 - Candida Nunes leigo feminino 9$000 $810 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
522 Alto do Chafariz, 522 Dona Dona Appolonia leigo feminino - - [sem informação] - - - - -
523 Alto do Chafariz, 523 - Lourenço Teixeira leigo masculino - - [sem informação] - - - - -
524 Alto do Chafariz, 524 Viuva Viuva de Joze Cardozo leigo feminino 5$400 $486 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
525 Becco de Manoel. Lourenço, 525 - Luiza Cardozo leigo feminino - - sem valor - - - - -
526 Becco de Manoel Lourenço, 526 - Maria Lourena leigo feminino - - sem valor - - - - -
527 Becco de Manoel Lourenço, 527 - Gracia Maria leigo feminino - - sem valor - - - - -
528 Becco de Manoel Lourenço, 528 - Luiza Maria leigo feminino - - sem valor - - - - -
529 Becco de Manoel Lourenço, 529 - Francisca Rodrigues leigo feminino - - sem valor - - - - -
530 Becco de Manoel Lourenço, 530 Reverendo Reverendo João Pereira Cardozo religioso masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
531 Becco de Manoel Lourenço, 531 - Anna Antonia leigo feminino - - sem valor - - - - -
532 Becco de Manoel Lourenço, 532 - Luiz Antonio leigo masculino - - sem valor - - - - -
533 Becco de Manoel Lourenço, 533 - Maria Victoria leigo feminino - - sem valor - - - - -
534 Becco de Manoel Lourenço, 534 - - - - - - sem valor - - - - -
535 Becco de Manoel Lourenço, 535 - - - - - - sem valor - - - - -
536 Becco de Manoel Lourenço, 536 - - - - - - sem valor - - - - -
537 Becco de Manoel Lourenço, 537 - - - - - - sem valor - - - - -
538 Becco de Manoel Lourenço, 538 - - - - - - sem valor - - - - -
539 Becco de Manoel Lourenço, 539 - Roza Maria de Lima leigo feminino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
540 Becco de Manoel Lourenço, 540 - Ilario de Souza leigo masculino 3$600 $324 - - - - - -
541 Becco de Manoel Lourenço, 541 - - - - - - [sem informação] - - - - -
542 Becco de Manoel Lourenço, 542 - Severina da Costa leigo feminino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Manoel Pereira
543 Becco de Manoel Lourenço, 543 - Aguida Teixeira leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
544 Becco de Manoel Lourenço, 544 - Maria Joaquina leigo feminino - - sem valor - - - - -
545 Becco de Manoel Lourenço, 545 - Felizardo de Passos leigo masculino - - sem valor - - - - -
546 Becco de Manoel Lourenço, 546 - Quiteria Barboza leigo feminino - - sem valor - - - - -
547 Becco de Manoel Lourenço, 547 Furriel Furriel Antonio de Siqueira leigo masculino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
548 Becco de Manoel Lourenço, 548 Furriel Furriel Antonio de Siqueira leigo masculino 1$800 $162 - - - - - -
549 Becco de Manoel Lourenço, 549 - - - - - - sem valor - - - - -
550 Becco de Manoel Lourenço, 550 - - - - - - sem valor - - - - -
551 Becco de Manoel Lourenço, 551 - - - - - - sem valor - - - - -
552 Becco de Manoel Lourenço, 552 - Maria Teixeira leigo feminino 5$400 $486 - - - - - -
553 Becco de Manoel Lourenço, 553 - - - - - - sem valor - - - - -
554 Becco de Manoel Lourenço, 554 - - - - - - sem valor - - - - -
555 Becco de Manoel Lourenço, 555 - - - - - - sem valor - - - - -
556 Becco de Manoel Lourenço, 556 - - - - - - sem valor - - - - -
557 Becco de Manoel Lourenço, 557 - Maria Victoria leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
558 Becco de Manoel Lourenço, 558 - Manoel Joze da Costa leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Joze Joaquim
559 Becco de Manoel Lourenço, 559 - Manoel Joze de Magalhaens leigo masculino 5$400 $486 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Ignez de tal
560 Becco de Manoel Lourenço, 560 - Jacintha Maria leigo feminino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
561 Becco de Manoel Lourenço, 561 - - - - - - sem valor - - - - -
562 Becco de Manoel Lourenço, 562 - Gregorio Ludovico leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
563 Becco de Manoel Lourenço, 563 - Joze da Rocha leigo masculino 3$600 $324 - - - - - -

R.
 

P. 564 Rio da Prata, 564 - Estanislão Xavier leigo masculino 1$800 $162 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -

2$592 - -Antonio Ferreira da Silva- 28$800
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565 Rio da Prata, 565 - Anna Maria leigo feminino 1$800 $162 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
566 Rio da Prata, 566 - Anna Duarte leigo feminino 1$800 $162 - - - - - -
567 Rio da Prata, 567 - - - - - - sem valor - - - - -
568 Rio da Prata, 568 - - - - - - sem valor - - - - -
569 Rio da Prata, 569 Capitão Capitão Manoel Camelo Pinto leigo masculino 5$400 $486 - - - - - -
570 Rio da Prata, 570 - - - - - - sem valor - - - - -
571 Rio da Prata, 571 - Gregorio Ludovico leigo masculino 3$600 $324 - - - - - -
572 Rio da Prata, 572 - Joze Vieira leigo masculino 5$400 $486 - - - - - -
573 Rio da Prata, 573 - - - - - - sem valor - - - - -
574 Rio da Prata, 574 - Maria da Cruz leigo feminino 1$800 $162 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
575 Rua atras da Matriz, 575 - Maria Euzebia leigo feminino 5$400 $486 - - - - - -
576 Rua atras da Matriz, 576 Major Major Joze Joaquim Xavier de Barros leigo masculino 7$200 $648 - - - - - -
577 Rua do Jogo de Bolla, 577 - Maria Rodrigues leigo feminino 7$200 $648 - - - - - -
578 Rua do Jogo de Bolla, 578 - Maria Vaz leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
579 Rua do Jogo de Bolla, 579 - Pedro Ferreira Valle leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
580 Rua do Jogo de Bolla, 580 - - - - - - sem valor - - - - -
581 Rua do Jogo de Bolla, 581 - Joze Azevedo leigo masculino 25$200 2$268 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
582 Rua do Jogo de Bolla, 582 - Felizardo Joze de Artiaga leigo masculino 32$400 2$916 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] João Caetano Vieira
583 Rua do Jogo de Bolla, 583 Coronel Coronel Francisco Xavier Leite leigo masculino 57$600 5$184 - - - - - -
584 Rua do Jogo de Bolla, 584 - - - - - - sem valor - - - - -
585 Rua do Jogo de Bolla, 585 - - - - - - sem valor - - - - -
586 Rua do Jogo de Bolla, 586 - Francisco Borges de Medeiros leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
587 Rua do Jogo de Bolla, 587 Reverendo Reverendo Felippe Luiz de Carvalho religioso masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Joaquim Machado
588 Rua do Jogo de Bolla, 588 Dona Dona Roza Rapozo leigo feminino 25$200 2$268 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Maria Camaxa
589 Rua do Jogo de Bolla, 589 - Maria Agostinha leigo feminino 10$800 $972 - - - - - -
590 Rua do Jogo de Bolla, 590 - - - - - - sem valor - - - - -
591 Rua do Jogo de Bolla, 591 - (herdeiros) Simao da Souza leigo masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Ursula Ferreira 
592 Rua do Jogo de Bolla, 592 - Anna Appolonia leigo feminino 7$200 $648 - - - - - -
593 Rua do Jogo de Bolla, 593 Irmandade Irmandade da Senhora Santa Anna religioso n/a 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Margarida Ribeiro
594 Rua do Jogo de Bolla, 594 Reverendo Reverendo Antonio Marianno religioso masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Joaquim Cascais
595 Rua do Jogo de Bolla, 595 - Anna Joaquina Princeza leigo feminino 14$400 1$296 - - - - - -
596 Rua do Jogo de Bolla, 596 - Maria de Almeida leigo feminino 14$400 1$296 - - - - - -
597 Rua do Jogo de Bolla, 597 - Maria Euzebia leigo feminino 7$200 $648 - - - - - -
598 Rua do Jogo de Bolla, 598 - Maria Izabel leigo feminino 18$000 1$620 - - - - - -
599 Rua do Jogo de Bolla, 599 - Ignacio Joaquim da Silva leigo masculino 10$800 $972 - - - - - -
600 Rua do Jogo de Bolla, 600 Dona Dona Thomazia leigo feminino - - nada paga - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
601 Rua do Jogo de Bolla, 601 - Maria de São Joze Teixeira leigo feminino 14$400 1$296 - - - - - -
602 Rua do Jogo de Bolla, 602 - Anna Jozefa leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
603 Rua do Jogo de Bolla, 603 - Antonia de Souza leigo feminino - - [sem informação] - - - - -
604 Rua do Jogo de Bolla, 604 - (herdeiros) Felizarda Pereira leigo feminino - - [sem informação] - - - - -
605 Rua do Jogo de Bolla, 605 - Victoria Maria leigo feminino 3$600 $324 - - - - - -
606 Rua do Jogo de Bolla, 606 Dona Dona Escolastica Delfina leigo feminino 1$800 $162 - - - - - -
607 Rua do Jogo de Bolla, 607 Dona Dona Escolastica Delfina leigo feminino 1$800 $162 - - - - - -
608 Rua do Jogo de Bolla, 608 Dona Dona Escolastica Delfina leigo feminino 1$800 $162 - - - - - -
609 Rua do Jogo de Bolla, 609 - Anna Luiza da Costa leigo feminino 3$600 $324 - - - - - -
610 Rua do Jogo de Bolla, 610 - Luiza Monteiro leigo feminino 2$700 $243 - - - - - -
611 Rua do Jogo de Bolla, 611 - Izidoro Pereira leigo masculino 18$000 1$620 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Antonio Cardoso
612 Rua do Jogo de Bolla, 612 - Martha Ferreira leigo feminino - - pobre - - - - -
613 Rua do Jogo de Bolla, 613 - Martha Ferreira leigo feminino - - pobre - - - - -
614 Rua do Jogo de Bolla, 614 - Felisberta de tal leigo feminino 5$400 $486 - - - - - -
615 Rua do Jogo de Bolla, 615 - - - - - - sem valor - - - - -
616 Rua do Jogo de Bolla, 616 - Lourenço de tal leigo masculino 1$800 $162 - - - - - -
617 Rua do Jogo de Bolla, 617 - Bento Mendes leigo masculino 5$400 $486 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Joanna da Silva
618 Rua do Jogo de Bolla, 618 - Francisco da Silva leigo masculino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
619 Rua do Jogo de Bolla, 619 - - - - - - sem valor - - - - -
620 Rua do Jogo de Bolla, 620 - Geraldo Dias leigo masculino 3$600 $324 - - - - - -
621 Rua do Jogo de Bolla, 621 - Anna Maria leigo feminino 2$700 $243 - - - - - -
622 Rua do Jogo de Bolla, 622 - - - - - - sem valor - - - - -
623 Rua do Jogo de Bolla, 623 - - - - - - sem valor - - - - -
624 Rua do Jogo de Bolla, 624 - - - - - - sem valor - - - - -
625 Rua do Jogo de Bolla, 625 - - - - - - sem valor - - - - -
626 Rua do Jogo de Bolla, 626 - - - - - - sem valor - - - - -
627 Rua do Jogo de Bolla, 627 - - - - - - sem valor - - - - -
628 Rua do Jogo de Bolla, 628 - Maria da Silva leigo feminino 7$200 $648 - - - - - -
629 Rua do Jogo de Bolla, 629 - Maria da Silva leigo feminino 3$600 $324 - - - - - -
630 Rua do Jogo de Bolla, 630 - - - - - - sem valor - - - - -
631 Rua do Jogo de Bolla, 631 - - - - - - sem valor - - - - -
632 Rua do Jogo de Bolla, 632 - - - - - - sem valor - - - - -
633 Rua do Jogo de Bolla, 633 - Bernarda Francisca leigo feminino 3$600 $324 - - - - - -
634 Rua do Jogo de Bolla, 634 Dona Dona Antonia da Rocha [Martins] leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Genoveva de tal
635 Rua do Jogo de Bolla, 635 - Dorothea de Siqueira leigo feminino 3$600 $324 - - - - - -
636 Rua do Jogo de Bolla, 636 - Vicente de Siqueira leigo masculino 3$600 $324 - - - - - -
637 Rua do Jogo de Bolla, 637 - - - - - - sem valor - - - - -
638 Rua do Jogo de Bolla, 638 - Joaquina de tal leigo feminino 7$200 $648 - - - - - -
639 Rua do Jogo de Bolla, 639 - Joze Luiz Correa leigo masculino 7$200 $648 - - - - - -
640 Rua do Jogo de Bolla, 640 - Antonia dos bons Olhos leigo feminino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Agostinho de Souza
641 Rua do Jogo de Bolla, 641 Tenente (herança) Tenente Francisco Joze dos Campos leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] habitada pelo mesmo -
642 Rua do Jogo de Bolla, 642 - - - - - - sem valor - - - - -
643 Rua do Jogo de Bolla, 643 - - - - - - sem valor - - - - -
644 Rua do Jogo de Bolla, 644 - - - - - - sem valor - - - - -
645 Rua do Jogo de Bolla, 645 Padre Padre Marques religioso masculino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Maria Francisca
646 Rua do Jogo de Bolla, 646 - Felizarda de tal leigo feminino 7$200 $648 - - - - - -
647 Rua do Jogo de Bolla, 647 - Jozefa Francisca Bellas leigo feminino 3$600 $324 - - - - - -
648 Rua do Jogo de Bolla, 648 - Jozefa Gomes leigo feminino 7$200 $648 - - - - - -

R. P. 649 Rua de Pedra, 649 - Anna Jozefa leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Francisca de Campos
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650 Rua de Pedra, 650 - Jozefa Maria leigo feminino 2$700 $243 - - [em uso] [ocupado] habitada pela mesma -
651 Rua de Pedra, 651 - - - - - - sem valor - - - - -
652 Rua de Pedra, 652 - Anna Maria da Silva leigo feminino 7$200 $648 - - - - - -
653 Rua de Pedra, 653 - Hipolito Ferreira leigo masculino 10$800 $972 - - - - - -
654 Rua de Pedra, 654 - Manoel Joze Pissarro leigo masculino 7$200 $648 - - - - - -
655 Rua de Pedra, 655 - Antonio Alves Pereira leigo masculino 7$200 $648 - - - - - -
656 Rua de Pedra, 656 - - - - - - sem valor - - - - -
657 Rua de Pedra, 657 - Joze da Costa Sintra leigo masculino 10$800 $972 - - - - - -
658 Rua de Pedra, 658 - Antonio Martins de Araujo leigo masculino 10$800 $972 - - - - - -
659 Rua de Pedra, 659 - (herdeiros) Ignez Cardozo leigo feminino - - não paga - - - - -
660 Rua de Pedra, 660 Alferes Alferes Luiz Antonio leigo masculino 18$000 1$620 - - - - - -
661 Rua de Pedra, 661 - Anna da Rocha leigo feminino 10$800 $972 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Victoria e Maria Luzia
662 Rua de Pedra, 662 - (herdeiros) Felizarda Moreira leigo feminino 10$800 $972 - - - - - -
663 Rua de Pedra, 663 - - - - - - sem valor - - - - -
664 Rua de Pedra, 664 Dona Dona Anna Portella leigo feminino 7$200 $648 - - - - - -
665 Rua de Pedra, 665 - Antonio Luiz Sintra leigo masculino 14$400 1$296 - - - - - -
666 Rua de Pedra, 666 Tenente Tenente Luiz Manoel [da Silva Caldas] leigo masculino 21$600 1$944 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Capitão Arruda
667 Rua de Pedra, 667 - Libana Leonor leigo feminino 10$800 $972 - - - - - -
668 Rua de Pedra, 668 - Anna da Lappa leigo feminino 1$800 $162 - - - - - -
669 Rua de Pedra, 669 - - - - - - sem valor - - - - -
670 Rua de Pedra, 670 - Antonio Monteiro leigo masculino - - sem valor - - - - -
671 Rua de Pedra, 671 - Margarida da Costa leigo feminino 3$600 $324 - - - - - -
672 Rua de Pedra, 672 - Joaquina de tal leigo feminino 7$200 $648 - - - - - -
673 Rua de Pedra, 673 - Maria da Costa leigo feminino 5$400 $486 - - - - - -
674 Rua de Pedra, 674 - Jozefa de Souza leigo feminino 3$600 $324 - - - - - -
675 Rua de Pedra, 675 - Miguel da Silva leigo masculino 3$600 $324 - - - - - -
676 Rua de Pedra, 676 - Silvestre Aragão leigo masculino 3$600 $324 - - - - - -
677 Rua de Pedra, 677 - Quiteria Marcia leigo feminino - - sem valor - - - - -
678 Rua de Pedra, 678 - Antonio Monteiro leigo masculino - - sem valor - - - - -
679 Rua de Pedra, 679 Capitão Capitão Francisco Xavier de Barros leigo masculino 43$800 3$942 - - - - - -
680 Rua do Jogo de Bolla (?), 680 - Geraldo de Azevedo leigo masculino 7$200 $648 - - - - - -
681 Rua do Jogo de Bolla (?), 681 Dona Dona Simplicia leigo feminino 21$400 1$944 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Romana e Metildes Monteiro
682 Rua do Jogo de Bolla (?), 682 - Joze dos Santos leigo masculino 7$200 $648 - - - - - -
683 Rua do Jogo de Bolla (?), 683 - Maria Francisca leigo feminino 7$200 $648 - - - - - -
684 Rua do Jogo de Bolla (?), 684 Dona Dona Catharina leigo feminino - - não paga - - - - -
685 Rua do Jogo de Bolla (?), 685 - Ignez Pires leigo feminino - - sem valor - - - - -
686 Rua do Jogo de Bolla (?), 686 - Simpliciana de tal leigo feminino 7$200 $648 - - - - - -
687 Rua do Jogo de Bolla (?), 687 Dona Dona Izabel [Thereza] leigo feminino 14$400 1$296 - - - - - -
688 Rua do Jogo de Bolla (?), 688 Dona Dona Mariana leigo feminino 18$000 1$620 - - - - - -
689 Rua do Jogo de Bolla (?), 689 Dona Dona Antonia Maria Guedes leigo feminino 14$400 1$296 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Roza Mathura
690 Rua do Jogo de Bolla (?), 690 - Theodozio de Souza leigo masculino 18$000 1$620 - - - - - -
691 Rua do Jogo de Bolla (?), 691 - Manoel Martins Pimenta leigo masculino 10$800 $972 - - - - - -
692 Rua do Jogo de Bolla (?), 692 - Manoel Martins Pimenta leigo masculino 7$200 $648 - - - - - -
693 Rua do Jogo de Bolla (?), 693 - Petronita de Paula leigo feminino 10$800 $972 - - - - - -
694 Rua do Jogo de Bolla (?), 694 - Francisco de Caldas leigo masculino 7$200 $648 - - - - - -
695 Rua do Jogo de Bolla (?), 695 - Marcia Ferreira leigo feminino - - não paga - - - - -
696 Becco de Joze Duarte, 696 . LD - Jozefa da Costa leigo feminino 7$200 $648 - - - - - -
697 Becco de Joze Duarte, 697 . LD - Felizardo de Passos leigo masculino 7$200 $648 - - - - - -
698 Becco de Joze Duarte, 698 . LE Capitão Capitão Manoel Ignacio [Meirelles] leigo masculino 3$600 $324 - - - - - -
699 Becco de Joze Duarte, 699 . LE Capitão Capitão Theotonio [Joze da Silveira Pinto] leigo masculino 3$600 $324 - - - - - -
700 Becco de Joze Duarte, 700 . LE Major Major Antonio Joze Felix de Avellar leigo masculino - - nada - - - - -
701 Becco de Joze Duarte, 701 . LE Çapateiro Francisco Çapateiro leigo masculino 10$800 $972 - - - - - -
702 Becco de Joze Duarte, 702 . LE - - - - - - sem valor - - - - -
703 Becco de Joze Duarte, 703 . LE - Anna Maria Pereira leigo feminino 3$600 $324 - - - - - -
704 Becco de Joze Duarte, 704 . LE Dona Dona Escolastica [Delfina] leigo feminino 7$200 $648 - - - - - -
705 Becco de Joze Duarte, 705 . LE Dona Dona Escolastica [Delfina] leigo feminino 21$600 1$944 - - - - - -
706 Becco de Joze Duarte, 706 . LE - Ursula Maria de Souza leigo feminino 3$600 $324 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Luiza Guerra
707 Becco de Joze Duarte, 707 . LE - Florencia Barboza leigo feminino 10$800 $972 - - - - - -
708 Becco de Joze Duarte, 708 . LE - Andre Cursino leigo masculino - - sem valor - - - - -
709 Becco de Joze Duarte, 709 . LE - (mulher) Fraga leigo feminino 7$200 $648 - - [em uso] [ocupado] [aluguel] Engracia Cardozo
710 Becco de Joze Duarte, 710 . LE Dona Dona Maria Jozefa leigo feminino 7$200 $648 - - - - - -
711 Becco de Joze Duarte, 711 . LE - Felizberto de Passos leigo masculino 3$600 $324 - - - - - -
712 Becco de Joze Duarte, 712 . LE - Bernarda de tal leigo feminino 1$800 $162 - - - - - -
713 Becco de Joze Duarte, 713 . LE Viuva (viuva) Furtuozo Crioulo leigo feminino 7$200 $648 - - - - - -
714 Becco de Joze Duarte, 714 . LE - Bonifacio Ferreira leigo masculino 7$200 $648 - - - - - -
715 Becco de Joze Duarte, 715 . LE - Januario Coelho leigo masculino 21$600 1$944 - - - - - -
716 Becco de Joze Duarte, 716 . LE [Irmandade] São Francisco de Paula religioso n/a 21$600 1$944 - - - - - -
717 Becco de Joze Duarte, 717 . LE - Marcia Bernarda leigo feminino 3$600 $324 - - - - - -
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1 [Largo da Matriz], 01 - Clara de Campos leigo feminino - - arruinada sem uso -
2 [Largo da Matriz], 02 - Paulo Jozé de Almeida leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
3 [Largo da Matriz], 03 Reverendo (herdeiros) Reverendo Braz Luiz de Pinna religioso masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
4 [Largo da Matriz], 04 Sargento Mor (herdeiros) Sargento Mor Jozé de Faria Pais leigo masculino - - arruinada sem uso -
5 [Largo da Matriz], 05 - Maria Franca leigo feminino - - arruinada sem uso -
6 [Largo da Matriz], 06 - Roza Maria Pissarro leigo feminino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
7 [Largo da Matriz], 07 - Victorino Ribeiro Lobo leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
8 [Largo da Matriz], 08 - Leandro de Freitas leigo masculino - - arruinada sem uso -
9 [Largo da Matriz], 09 Viuva Anna Maria da Cruz leigo feminino - - arruinada sem uso -

10 [Largo da Matriz], 10 - Jozé Pereira Coutinho leigo masculino - - arruinada sem uso -
11 [Largo da Matriz], 11 Reverendo Reverendo Rodrigo Coelho Furtado religioso masculino 1$800 $162 [em uso] aluguel Dona Maria Filicia
12 [Largo da Matriz], 12 - Dionizio Rodrigues de Azevedo leigo masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
13 [Largo da Matriz], 13 Reverendo Reverendo Silverio Lourenço Seixas religioso masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
14 [Largo da Matriz], 14 - (herdeiros) Maria Angelica leigo feminino - - arruinada sem uso -
15 [Largo da Matriz], 15 Irmandade Irmandade do Santissimo Sacramento religioso n/a [1$800] (1817) [$162] (1817) [em uso] (1817) [uso próprio] (1817) -
16 [Largo da Matriz], 16 - (herdeiros) Jozé Coelho leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
17 [Largo da Matriz], 17 - Romão Alves leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
18 Rua da Olaria, 18 . LD - Antonio Gonçalves Lopes leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
19 Rua da Olaria, 19 . LD - Escolastica Nunes dos Reis leigo feminino 1$800 $162 [em uso] aluguel Filippe de Araujo
20 Rua da Olaria, 20 . LD - Anna Berú leigo feminino - - arruinada sem uso -
21 Rua da Olaria, 21 . LD - Filippe de Araujo leigo masculino - - arruinada sem uso -
22 Rua da Olaria, 22 . LD Viuva Miserável Maria Cardoza leigo feminino - - - - -
23 Rua da Olaria, 23 . LD - Paulo Botelho leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
24 Rua da Olaria, 24 . LD - Theodozia Machado leigo feminino - - arruinada sem uso -
25 Rua da Olaria, 25 . LD - Victorino Francisco Jardim leigo masculino - - arruinada sem uso -
26 Rua da Olaria, 26 . LD - Maria Tavares leigo feminino - - arruinada sem uso -
27 Rua da Olaria, 27 . LE - Venceslao Domingues dos Santos leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
28 Rua da Olaria, 28 . LE - Anna Ferreira Portugal leigo feminino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
29 Rua da Olaria, 29 . LE - Anna Maria de Assumpção leigo feminino - - - - -
30 Rua da Olaria, 30 . LE Viuva Pobre Maria Francisca leigo feminino - - - - -
31 Rua da Olaria, 31 . LE - Manoel Alves Pedroza leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
32 Rua da Olaria, 32 . LE - Domingos Fernandes leigo masculino - - arruinada sem uso -
33 Rua da Olaria, 33 . LE Dona Dona Joaquina de Goveya leigo feminino - - arruinada sem uso -
34 Rua das Merces, 34 . LD - Thereza Mourão leigo feminino - - arruinada sem uso -
35 Rua das Merces, 35 . LD - Antonio Ribeiro Lobo leigo masculino - - arruinada sem uso -
36 Rua das Merces, 36 . LD - Maria Faustina leigo feminino - - arruinada sem uso -
37 Rua das Merces, 37 . LD - Efigenia Francisca leigo feminino - - arruinada sem uso -
38 Rua das Merces, 38 . LD - Efigenia Francisca leigo feminino - - arruinada sem uso -
39 Rua das Merces, 39 . LE - Manoel Dias leigo masculino - - arruinada sem uso -
40 Rua das Merces, 40 . LE - Efigenia Maya leigo feminino - - arruinada sem uso -
41 Rua das Merces, 41 . LE - Custodia da Silva leigo feminino - - arruinada sem uso -
42 Rua das Merces, 42 . LE - - - - - - arruinada sem uso -
43 Rua das Merces, 43 . LE - - - - - - arruinada sem uso -
44 Rua das Merces, 44 . LE - - - - - - arruinada sem uso -
45 Rua das Merces, 45 . LE - - - - - - arruinada sem uso -
46 Rua das Merces, 46 . LE - Caetana Maria de Araujo leigo feminino - - - - -
47 Rua das Merces, 47 . LE - Maria Thereza de Jesus leigo feminino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
48 Rua das Merces, 48 . LE - Antonio Pissarro leigo masculino - - arruinada sem uso -
49 Rua das Merces, 49 . LE - Antonia Padilha leigo feminino - - arruinada sem uso -
50 Rua das Merces, 50 . LE - Lucianna Pereira leigo feminino - - arruinada sem uso -
51 Rua das Merces, 51 . LE - Brizida Maria leigo feminino - - arruinada sem uso -

Fonte:  MUBAN . Contadoria - Impostos - Lançamento da décima e receita de Pilar - Caixa 20
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52 Campo da Lan, 52 . LD Velho Francisco Barboza de Godoi leigo masculino - - - - -
53 Campo da Lan, 53 . LD - Angelica Alvez leigo feminino - - arruinada sem uso -
54 Campo da Lan, 54 . LD - Joze Rodrigues leigo masculino - - arruinada sem uso -
55 Campo da Lan, 55 . LD - Jozé Antonio leigo masculino - - arruinada sem uso -
56 Campo da Lan, 56 . LD - Joaquim Albano leigo masculino - - arruinada sem uso -
57 Campo da Lan, 57 . LD - Izabel Gonçalves leigo feminino - - arruinada sem uso -
58 Campo da Lan, 58 . LD - Anna Buena leigo feminino - - arruinada sem uso -
59 Campo da Lan, 59 . LD - Anna Ferreira Cubas leigo feminino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
60 Campo da Lan, 60 . LD - Custodia Moreira leigo feminino - - arruinada sem uso -
61 Campo da Lan, 61 . LD - Joze Ribeiro Mendes leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
62 Campo da Lan, 62 . LD - João Alves de Oliveira leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
63 Campo da Lan, 63 . LD - (herdeiros) Antonio Alves leigo masculino - - arruinada sem uso -
64 Campo da Lan, 64 . LD - Jozé da Rocha leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
65 Campo da Lan, 65 . LD - Estevão Correa leigo masculino - - arruinada sem uso -
66 Campo da Lan, 66 . LD - Gonçalo Pereira leigo masculino $900 $81 [em uso] uso próprio -
67 Campo da Lan, 67 . LE - Madalena Rocha leigo feminino $900 $81 [em uso] uso próprio -
68 Campo da Lan, 68 . LE - Joze Gonçalves leigo masculino $900 $81 [em uso] uso próprio -
69 Campo da Lan, 69 . LE - Maria Francisca do Pilar leigo feminino - - arruinada sem uso -
70 Campo da Lan, 70 . LE - Hipolito Ferreira leigo masculino $900 $81 [em uso] aluguel Victorino Francisco
71 Campo da Lan, 71 . LE Mendigo Marcelo de Miranda leigo masculino - - - - -
72 Campo da Lan, 72 . LE Mendigo Anna Gomes leigo feminino - - - - -
73 Campo da Lan, 73 . LE - Jacinta da Silva leigo feminino - - vaga sem uso -
74 Campo da Lan, 74 . LE - Joze Alvez leigo masculino - - vaga sem uso -
75 Campo da Lan, 75 . LE - Quiteria Diamante leigo feminino - - arruinada sem uso -
76 Rua dos Paulistas, 76 . LD - Maria do Rozario leigo feminino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
77 Rua dos Paulistas, 77 . LD - Victoria de Souza leigo feminino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
78 Rua dos Paulistas, 78 . LD - Victoria de Souza leigo feminino - - arruinada sem uso -
79 Rua dos Paulistas, 79 . LD Dona Dona Thereza Angelica Pereira leigo feminino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
80 Rua dos Paulistas, 80 . LD - Cispianna Maria de Jesus leigo feminino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
81 Rua dos Paulistas, 81 . LD Reverendo Reverendo Jozé Pereira Cabral religioso masculino 1$800 $162 [em uso] aluguel Licenciado Manoel Jozé de Araujo
82 Rua dos Paulistas, 82 . LD Capitão Capitão Francisco Correa de Assumpção leigo masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
83 Rua dos Paulistas, 83 . LD Capitão Capitão Francisco Correa de Assumpção leigo masculino - - arruinada sem uso -
84 Rua dos Paulistas, 84 . LD - Victoria Nunes leigo feminino - - arruinada sem uso -
85 Rua dos Paulistas, 85 . LD - Quiteria de Oliveira leigo feminino - - arruinada sem uso -
86 Rua dos Paulistas, 86 . LD - Luzia Lobo leigo feminino - - arruinada sem uso -
87 Rua dos Paulistas, 87 . LD - Francisco Joaquim leigo masculino - - arruinada sem uso -
88 Rua dos Paulistas, 88 . LD - Antonio Ribeiro Machado leigo masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
89 Rua dos Paulistas, 89 . LD Órfão Órfão Manoel Francisco leigo masculino - - arruinada sem uso -
90 Rua dos Paulistas, 90 . LD Órfão Órfão Manoel Francisco leigo masculino - - arruinada sem uso
91 Rua dos Paulistas, 91 . LD Capitão Capitão Vicente Jozé Ferreira de Azevedo leigo masculino - - arruinada sem uso -
92 Rua dos Paulistas, 92 . LD Tenente Tenente Joaquim Jozé de Castro leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
93 Rua dos Paulistas, 93 . LD Capitão Capitão Jozé Ribeiro Filgueiras de Amorim leigo masculino 3$200 $324 [em uso] uso próprio -
94 Rua dos Paulistas, 94 . LD Dona Dona Luiza Ramos leigo feminino - - arruinada sem uso -
95 Rua dos Paulistas, 95 . LD - Jozé Barbosa leigo masculino - - arruinada sem uso -
96 Rua dos Paulistas, 96 . LD - Jozé Francisco de Mello leigo masculino - - arruinada sem uso -
97 Rua dos Paulistas, 97 . LE Dona Dona Maria Vieira leigo feminino - - arruinada sem uso -
98 Rua Direita, 98 . LD - Maria de Castro leigo feminino - - arruinada sem uso -
99 Rua Direita, 99 . LD Tenente Tenente Jozé Francisco Pereira do Lago leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -

100 Rua Direita, 100 . LD - Sebastião de Campos leigo masculino - - arruinada sem uso -
101 Rua Direita, 101 . LD - Antonio Joaquim de Carmo leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
102 Rua Direita, 102 . LD - Marianna de Campos leigo feminino - - arruinada sem uso -
103 Rua Direita, 103 . LD - Potencianna Maria de Oliveira leigo feminino - - arruinada sem uso -
104 Rua Direita, 104 . LD - João Barboza Rodrigues leigo masculino - - vaga sem uso -
105 Rua Direita, 105 . LD - Francisco Carvalho leigo masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
106 Rua Direita, 106 . LD Alferes Alferes Jozé da Costa Cabral leigo masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
107 Rua Direita, 107 . LD Professor Professor João Soares Baptista leigo masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
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108 Rua Direita, 108 . LD - Anna Pereira Pinto leigo feminino 1$800 $162 [em uso] aluguel Julião Gomes de Matos
109 Rua Direita, 109 . LD Dona Dona Marianna de Jesus Coelho leigo feminino 3$600 $324 [em uso] aluguel Tenente Jozé Ferreira Coelho
110 Rua Direita, 110 . LD Dona Dona Anna Joaquina Fraga leigo feminino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
111 Rua Direita, 111 . LD - Roza de Campos leigo feminino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
112 Rua Direita, 112 . LE Capitão Capitão Manoel Antonio de Siqueira leigo masculino 7$200 $648 [em uso] uso próprio -
113 Rua Direita, 113 . LE Dona Dona Joaquina Gomes Pissarro leigo feminino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
114 Rua Direita, 114 . LE Dona Dona Escolastica Tavares leigo feminino - - arruinada sem uso -
115 Rua Direita, 115 . LE - - - - - - arruinada sem uso -
116 Rua Direita, 116 . LE Dona Dona Anna Joaquina leigo feminino - - - - -
117 Rua Direita, 117 . LE [Esmoleres] [Esmoleres da] Terra Santa religioso n/a - - vaga sem uso -
118 Rua Direita, 118 . LE Mendigo Marcos da Conceição leigo masculino - - - - -
119 Rua Direita, 119 . LE Mendigo Genoveva Freire leigo feminino - - - - -
120 Rua Direita, 120 . LE Reverendo Vigário Reverendo Vigário Thomaz Pinto Adorno França religioso masculino 7$200 $648 [em uso] uso próprio -
121 Rua Direita, 121 . LE Mendigo Manoel Pereira do Lago leigo masculino - - - - -
122 Rua das Flores, 122 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
123 Rua das Flores, 123 . LD - Maria dos Santos leigo feminino - - arruinada sem uso -
124 Rua das Flores, 124 . LD Dona Dona Maria Joaquina leigo feminino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
125 Rua das Flores, 125 . LE Mendigo Maria Assenço leigo feminino - - - - -
126 Rua das Flores, 126 . LE Reverendo Reverendo Antonio Joaquim Teixeira religioso masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
127 Paneleira, 127 . LD - Jozé da Costa Lisboa leigo masculino - - arruinada sem uso -
128 Paneleira, 128 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
129 Paneleira, 129 . LD - Maria da Silva leigo feminino - - arruinada sem uso -
130 Paneleira, 130 . LD Mendigo Jozé de Camargo leigo masculino - - - - -
131 Paneleira, 131 . LD Mendigo Laurianna Vilella leigo feminino - - - - -
132 Paneleira, 132 . LD - [Anna Tição] (1817) [leigo] (1817) [feminino] (1817) - - inutil sem uso -
133 Paneleira, 133 . LD Mendigo Anna Gil leigo feminino - - - - -
134 Paneleira, 134 . LD - Rodrigo da Luz leigo masculino - - inutil sem uso -
135 Paneleira, 135 . LD Velho Gonçalo Ribeiro leigo masculino - - - - -
136 Paneleira, 136 . LD Mendigo Joanna Preta leigo feminino - - - - -
137 Paneleira, 137 . LD - Jozé Gonçalves Chaves leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
138 Paneleira, 138 . LD Viuva Pobre Ciprianna Maria Ribeiro leigo feminino - - - - -
139 Paneleira, 139 . LE Pobre Luiza Dias leigo feminino - - - - -
140 Paneleira, 140 . LE - Lucianna de Campos leigo feminino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
141 Paneleira, 141 . LE - Antonio Gonçalves Chaves leigo masculino - - arruinada sem uso -
142 Paneleira, 142 . LE Cego Jozé Gil leigo masculino - - - - -
143 Paneleira, 143 . LE - Maria Francisca leigo feminino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
144 Paneleira, 144 . LE Pobre Clemencia Filicia leigo feminino - - - - -
145 Paneleira, 145 . LE Pobre Faustino de Miranda leigo masculino - - - - -
146 Paneleira, 146 . LE - - - - - - arruinada sem uso -
147 Paneleira, 147 . LE - - - - - - arruinada sem uso -
148 Paneleira, 148 . LE - Giraldo Pinto leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
149 [Vira Copos], 149 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
150 [Vira Copos], 150 . LD Pobre Apollinaria da Silva leigo feminino - - - - -
151 [Vira Copos], 151 . LD - [Joanna Gomes] (1817) [leigo] (1817) [feminino] (1817) - - arruinada sem uso -
152 [Vira Copos], 152 . LD Mendigo Joanna Gomes leigo feminino - - - - -
153 [Vira Copos], 153 . LD - [Jozé da Costa] (1817) [leigo] (1817) [masculino] (1817) - - arruinada sem uso -
154 [Vira Copos], 154 . LD - Joanna da Silva leigo feminino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
155 [Vira Copos], 155 . LD - Tereza Ferreira da Silva leigo feminino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
156 [Vira Copos], 156 . LD - Antonio Jozé da Costa leigo masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
157 [Vira Copos], 157 . LD Pobre Luiza Vieira leigo feminino - - - - -
158 [Vira Copos], 158 . LD Viuva Pobre Maria Madalena leigo feminino - - - - -
159 [Vira Copos], 159 . LD - Anna Pinta Moreira leigo feminino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
160 [Vira Copos], 160 . LD Pobre Marianna Ribeira leigo feminino - - - - -
161 [Vira Copos], 161 . LD - Margarida Pinto leigo feminino - - arruinada sem uso -
162 [Vira Copos], 162 . LE Velho Pobre Francisco Ribeiro leigo masculino - - - - -
163 [Vira Copos], 163 . LE Viuva Pobre Marta Ribeira leigo feminino - - - - -
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164 [Vira Copos], 164 . LE Pobre Francisca Cotinho leigo feminino - - - - -
165 [Vira Copos], 165 . LE Viuva Pobre Anna Gonçalves leigo feminino - - - - -
166 [Vira Copos], 166 . LE Indigente Antonia de Souza leigo feminino - - - - -
167 [Vira Copos], 167 . LE - [Antonia de Souza Vianna] (1817) [leigo] (1817) [feminino] (1817) - - arruinada sem uso -
168 [Vira Copos], 168 . LE - Manoel Leite de Carvalho leigo masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
169 [Vira Copos], 169 . LE Pobre Antonio Gomes leigo masculino - - - - -
170 [Vira Copos], 170 . LE Pobre Romana Diamante leigo feminino - - - - -
171 [Vira Copos], 171 . LE Pobre Ricarda Pereira leigo feminino - - - - -
172 [Vira Copos], 172 . LE - Theodozia Cardoza leigo feminino - - arruinada sem uso -
173 [Vira Copos], 173 . LE - Maria Barboza Leal leigo feminino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
174 [Vira Copos], 174 . LE Reverendo Reverendo Jozé Marçal religioso masculino 1$800 $162 [em uso] aluguel Francisco de Souza Machado
175 Quatro Cantos, 175 . LD Fabrica Fabrica deste Arraial n/a - 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
176 Quatro Cantos, 176 . LD - (herdeiros) Manoel Carneiro leigo masculino - - arruinada sem uso -
177 Quatro Cantos, 177 . LD - - - - - - [demolida] (1817) [sem uso] (1817) -
178 Quatro Cantos, 178 . LD - - - - - - [demolida] (1817) [sem uso] (1817) -
179 Quatro Cantos, 179 . LD - [Manoel do Nascimento] (1817) [leigo] (1817) [masculino] (1817) - - arruinada sem uso -
180 Rua da Cadea, 180 . LD Licenciado Licenciado Joaquim Jozé Gomes Tição leigo masculino 7$200 $648 [em uso] uso próprio -
181 Rua da Cadea, 181 . LD - Roza de Campos leigo feminino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
182 Rua da Cadea, 182 . LD - Manoel Francisco da Costa leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
183 Rua da Cadea, 183 . LD Pobre Anna Maria Rodrigues leigo feminino - - - - -
184 Rua da Cadea, 184 . LD - Jozé Antonio Barboza leigo masculino - - - - -
185 Rua da Cadea, 185 . LD Pobre Francisco Carvalho leigo masculino - - - - -
186 Rua da Cadea, 186 . LD - Joaquim Soares leigo masculino - - - - -
187 Rua da Cadea, 187 . LD - Tereza Pereira leigo feminino - - - - -
188 Rua da Cadea, 188 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
189 Rua da Cadea, 189 . LD Reverendo Reverendo Antonio Joaquim Cortes religioso masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
190 Rua da Cadea, 190 . LD - Anna da Silva leigo feminino - - arruinada sem uso -
191 Rua da Cadea, 191 . LD - Joaquina de Almeida leigo feminino - - arruinada sem uso -
192 Rua da Cadea, 192 . LD - Maria Lemes leigo feminino - - - - -
193 Rua da Cadea, 193 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
194 Rua da Cadea, 194 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
195 Rua da Cadea, 195 . LD - Antonio Ramos leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
196 Rua da Cadea, 196 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
197 Rua da Cadea, 197 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
198 Rua da Cadea, 198 . LD Capitão Capitão Vicente Jozé Ferreira de Azevedo leigo masculino 7$200 $648 [em uso] uso próprio -
199 Rua da Cadea, 199 . LE Irmandade Irmandade das Almas religioso n/a 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
200 Rua da Cadea, 200 . LE - [Francisca Monteiro] (1817) [leigo] (1817) [feminino] (1817) - - arruinada sem uso -
201 Rua da Cadea, 201 . LE - - - - - - arruinada sem uso -
202 Rua da Cadea, 202 . LE - Manoel Joaquim leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
203 Rua da Cadea, 203 . LE - Ignacia Nunes leigo feminino - - - - -
204 Rua da Cadea, 204 . LE - - - - - - [arruinada] (1817) [sem uso] (1817) -
205 Rua da Cadea, 205 . LE Capitão Comandante Capitão Comandante Jozé Pereira de Oliveira e Lago leigo masculino 7$200 $648 [em uso] uso próprio -
206 Rua da Cadea, 206 . LE - Manoel da Costa Santos leigo masculino - - - - -
207 Rua da Cadea, 207 . LE - Roque Dias leigo masculino - - - - -
208 Rua da Cadea, 208 . LE - Francisca Cotinho leigo feminino - - - - -
209 Rua da Cadea, 209 . LE - Jozé de Moura leigo masculino - - - - -
210 Rua da Cadea, 210 . LE - [Jozé Aleixo] (1817) [leigo] (1817) [masculino] (1817) - - arruinada sem uso -
211 Rua da Cadea, 211 . LE - João Teixeira leigo masculino - - arruinada sem uso -
212 Rua da Cadea, 212 . LE Miseravel Antonia Ribeira leigo feminino - - - - -
213 Rua da Cadea, 213 . LE Cega Maria de Souza leigo feminino - - - - -
214 Rua da Cadea, 214 . LE Pobre Anna Maria leigo feminino - - - - -
215 Rua da Cadea, 215 . LE - Hilario Teixeira leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
216 Rua da Cadea, 216 . LE Viuva Anna Maria Barreto leigo feminino - - - - -
217 Largo do Rozario, 217 . LD - Siverina da Silva leigo feminino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
218 Largo do Rozario, 218 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
219 Largo do Rozario, 219 . LE - - - - - - arruinada sem uso -
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220 Largo do Rozario, 220 . LE - Roza da Silva leigo feminino - - - - -
221 Largo do Rozario, 221 . LE - Manoel Correa leigo masculino - - - - -
222 Largo do Rozario, 222 . LE - Filipe Rodrigues leigo masculino - - - - -
223 Largo do Rozario, 223 . LE - Agostinho Gomes leigo masculino - - - - -
224 Largo do Rozario, 224 . LE - Maria Sanhudo leigo feminino - - - - -
225 Largo do Rozario, 225 . LE - Francisca Maria leigo feminino - - arruinada sem uso -
226 Largo do Rozario, 226 . LE Capitão Capitão Jozé da Silva Coelho leigo masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
227 Contagem, 227 . LD - Escolastica Borges leigo feminino - - - - -
228 Contagem, 228 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
229 Contagem, 229 . LD - [Faustino da Cunha] (1817) [leigo] (1817) [masculino] (1817) - - arruinada sem uso -
230 Contagem, 230 . LD Aleijado Adão Chumbo leigo masculino 2$700 $243 [em uso] uso próprio -
231 Contagem, 231 . LD - João Farofa leigo masculino - - - - -
232 Contagem, 232 . LD - [João Ignacio] (1817) [leigo] (1817) [masculino] (1817) - - arruinada sem uso -
233 Contagem, 233 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
234 Contagem, 234 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
235 Contagem, 235 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
236 Contagem, 236 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
237 Contagem, 237 . LD - Maria Luiza leigo feminino - - arruinada sem uso -
238 Contagem, 238 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
239 Contagem, 239 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
240 Contagem, 240 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
241 Contagem, 241 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
242 Contagem, 242 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
243 Contagem, 243 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
244 Contagem, 244 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
245 Contagem, 245 . LE - Luiza da Conceição leigo feminino - - - - -
246 Contagem, 246 . LE Capitão Capitão Francisco Pereira Ribeiro leigo masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
247 Contagem, 247 . LE Velho Antonio Ferreira leigo masculino - - - - -
248 Contagem, 248 . LE - [Anna Ferreira] (1817) [leigo] (1817) [feminino] (1817) - - arruinada sem uso -
249 Contagem, 249 . LE Reverendo Reverendo Jozé Pereira Cabral religioso masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
250 Contagem, 250 . LE Viuva Maria Antonia D. leigo feminino - - - - -
251 Contagem, 251 . LE Doente Francisco Rodrigues leigo masculino - - - - -
252 Contagem, 252 . LE - Valentim de Pinna leigo masculino - - - - -
253 Contagem, 253 . LE - Anna Pereira leigo feminino - - - - -
254 Rua do Rozario, 254 . LD - Felix Goveia leigo masculino - - - - -
255 Rua do Rozario, 255 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
256 Rua do Rozario, 256 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
257 Rua do Rozario, 257 . LE - Felippe Ferrás leigo masculino - - - - -
258 Rua do Rozario, 258 . LE Tenente Tenente Marinho Pereira leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
259 Rua do Rozario, 259 . LE - Thomazia Rodrigues leigo feminino - - - - -
260 Rua do Rozario, 260 . LE - Maria Pereira leigo feminino - - - - -
261 Campo das Cavalhadas, 261 Alferes Alferes Jozé Ciprianno leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
262 Campo das Cavalhadas, 262 - - - - - - arruinada sem uso -
263 Campo das Cavalhadas, 263 - Micaela Rodrigues leigo feminino - - - - -
264 Campo das Cavalhadas, 264 - Maria Angelica leigo feminino - - - - -
265 Campo das Cavalhadas, 265 - Manoel Freire leigo masculino - - - - -
266 Jogo da Bola, 266 . LD Viuva Maria Camelo leigo feminino - - - - -
267 Jogo da Bola, 267 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
268 Jogo da Bola, 268 . LD - Juliana Martins leigo feminino - - - - -
269 Jogo da Bola, 269 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
270 Jogo da Bola, 270 . LD - Antonia da Rocha leigo feminino - - - - -
271 Jogo da Bola, 271 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
272 Jogo da Bola, 272 . LD - Luduria Pires leigo feminino - - arruinada sem uso -
273 Jogo da Bola, 273 . LD - Thome da Costa leigo masculino - - - - -
274 Jogo da Bola, 274 . LD - - - - - - arruinada sem uso -
275 Jogo da Bola, 275 . LD - Anna Vieira leigo feminino - - arruinada sem uso -
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276 Jogo da Bola, 276 . LE - Manoel Domingues leigo masculino - - - - -
277 Jogo da Bola, 277 . LE - Joze Pinto leigo masculino - - - - -
278 Jogo da Bola, 278 . LE - Anna Martins leigo feminino - - - - -
279 Jogo da Bola, 279 . LE Cego Mendigo Aleixo leigo masculino - - - - -
280 Jogo da Bola, 280 . LE - Jacinta Pinheiro Pacheco leigo feminino - - - - -
281 Jogo da Bola, 281 . LE - Francisco Fernandes leigo masculino - - - - -
282 Jogo da Bola, 282 . LE - - - - - - arruinada sem uso -
283 Jogo da Bola, 283 . LE Viuva Maria Alves leigo feminino - - - - -
284 Jogo da Bola, 284 . LE - Antonio Felippe leigo masculino - - - - -
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1 Largo da Matriz,1 . LD Tenente Tenente Joaquim Martins Cascaes leigo masculino 4$500 $405 [em uso] uso próprio -
2 Largo da Matriz, 2 . LD Capitão Capitão Francisco Lopes Guimarães leigo masculino 5$400 $486 [em uso] uso próprio -
3 Largo da Matriz, 3 . LD Reverendo Padre Reveredo Padre Antonio da Costa Ferreira religioso masculino - - arruinada sem uso -

231 Largo da Matriz, 231 . LD - Joze Joaquim Leite Pereira leigo masculino 7$200 $648 [em uso] uso próprio -
4 Largo da Matriz, 4 . LE Dona Dona Anna Barbara dos Santos leigo feminino - - arruinada sem uso -
5 Largo da Matriz, 5 . LE Alferes (herdeiros) Alferes Martinho Coelho de Siqueira leigo masculino 7$200 $648 [em uso] uso próprio -
6 Rua das Bestas, 6 . LD - Izabel Pereira de Britto leigo feminino 10$800 $972 [em uso] uso próprio -
7 Rua das Bestas, 7 . LD - (herdeiros) Martha de Souza leigo feminino - - arruinada sem uso -
8 Rua das Bestas, 8 . LD - (herdeiros) Antonio Alves de Castro leigo masculino - - arruinada sem uso -
9 Rua das Bestas, 9 . LD - Tristão Joze de Mendonça leigo masculino 14$400 1$296 [em uso] uso próprio -

10 Rua das Bestas, 10 . LD Irmandade Nossa Senhora do Carmo religioso n/a - - arruinada sem uso -
11 Rua das Bestas, 11 . LD Alferes Alferes Antonio Joze Correia leigo masculino 7$200 $648 [em uso] uso próprio -
12 Rua das Bestas, 12 . LD Dona Dona Angelica Pinto Lobo leigo feminino - - inabitada sem uso -
13 Rua das Bestas, 13 . LD Alferes Alferes Luis Petefis leigo masculino - - inabitada sem uso -
14 Rua das Bestas, 14 . LD Capitão (herdeiros) Capitão Manoel da Costa Santos leigo masculino - - arruinada sem uso -
15 Rua das Bestas, 15 . LD Capitão (herdeiros) Capitão Manoel da Costa Santos leigo masculino 7$200 $648 [em uso] uso próprio -
16 Rua das Bestas, 16 . LD Alferes Alferes Manoel Moreira Farinha leigo masculino 5$400 $486 [em uso] uso próprio -
17 Rua das Bestas, 17 . LD - Victorino de Souza Caldas leigo masculino - - arruinada sem uso -
18 Rua das Bestas, 18 . LD - Anna Nogueira do Espirito Santo leigo feminino 7$200 $648 [em uso] aluguel Revdo. Pe. Bento Francisco de Paula
19 Rua das Bestas, 19 . LD Dona Dona Maria Jozefa Curado leigo feminino 2$700 $243 [em uso] uso próprio -
20 Rua das Bestas, 20 . LD Dona Dona Maria Jozefa Curado leigo feminino 7$200 $648 [em uso] uso próprio -
21 Rua das Bestas, 21 . LD Capitão Capitão João da Silva Ribeiro leigo masculino 2$700 $243 [em uso] uso próprio -
22 Rua das Bestas, 22 . LD - Joaquim Soares da Siqueira leigo masculino 2$700 $243 [em uso] uso próprio -
23 Rua das Bestas, 23 . LD [Alferes] [Alferes] Theodoro da Silva Pereira leigo masculino 7$200 $648 [em uso] uso próprio -
24 Rua das Bestas, 24 . LD Capitão (herdeiros) Capitão Antonio Ribeiro Camelo leigo masculino 10$800 $972 [em uso] uso próprio -
25 Rua das Bestas, 25 . LD Ajudante Ajudante Joaquim Pereira do Valle leigo masculino 5$400 $486 [em uso] uso próprio -
26 Rua das Bestas, 26 . LD Dona Dona Ignez Francisca de Santa Anna leigo feminino 10$800 $972 [em uso] uso próprio -
27 Rua das Bestas, 27 . LD Dona Dona Barbara da Silva Pereira leigo feminino 10$800 $972 [em uso] uso próprio -
28 Rua das Bestas, 28 . LD Dona Dona Petronilha do Amor Divinno leigo feminino 5$400 $486 [em uso] uso próprio -
29 Rua das Bestas, 29 . LD Reverendo Rdo Joze Joaquim Pereira da Veiga religioso masculino 4$500 $405 [em uso] uso próprio -
30 Rua das Bestas, 30 . LD - Miguel do Amaral Silva leigo masculino - - arruinada sem uso -
31 Rua das Bestas, 31 . LD Capitão Capitão Joze Ignacio Ferreira leigo masculino 9$000 $810 [em uso] uso próprio -
32 Rua das Bestas, 32 . LD - Joze Antonio Guerra leigo masculino - - inabitada sem uso -
33 Rua das Bestas, 33 . LD - Francisca das Chagas leigo feminino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
34 Rua das Bestas, 34 . LD - Rita Maria Guerra leigo feminino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
35 Rua das Bestas, 35 . LD - Barbara Guerra leigo feminino 2$700 $243 [em uso] uso próprio -
36 Rua das Bestas, 36 . LD - Sebastiana Ribeiro leigo feminino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
37 Rua das Bestas, 37 . LD - Petronitha Guerra leigo feminino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
38 Rua das Bestas, 38 . LD - Luiz dos Santos Brandão leigo masculino - - inabitada sem uso -
39 Rua das Bestas, 39 . LD - Anna Ferreira leigo feminino - - inabitada sem uso -
40 Rua das Bestas, 40 . LD - Joanna Brandão leigo feminino - - arruinada sem uso -
41 Rua das Bestas, 41 . LD Irmandade Nossa Senhora da Lapa religioso n/a 3$600 $324 [em uso] aluguel Antonia Angelica
42 Rua das Bestas, 42 . LD - Joanna Maria Freire leigo feminino - - arruinada sem uso -
43 Rua das Bestas, 43 . LD - Joze da Costa de Carvalho leigo masculino 5$400 $486 [em uso] uso próprio -
44 Rua das Bestas, 44 . LD Capitão Capitão Antonio da Silva Moreira leigo masculino 5$400 $486 [em uso] uso próprio -
45 Rua das Bestas, 45 . LD - Bernardo da Silva leigo masculino - - arruinada sem uso -
46 Rua das Bestas, 46 . LD - João Joze Dias leigo masculino 2$700 $243 [em uso] uso próprio -
47 Rua das Bestas, 47 . LD - (herdeiros) Maria Ignez leigo feminino - - arruinada sem uso -
48 Rua das Bestas, 48 . LD - Martha Fernandes da Silva leigo feminino - - arruinada sem uso -
49 Rua das Bestas, 49 . LD - Maria Gertrudes da Silva leigo feminino 2$700 $243 [em uso] uso próprio -
50 Rua das Bestas, 50 . LD - Maria Vitorinna da Costa leigo feminino 2$700 $243 [em uso] uso próprio -

Fonte:  MUBAN . Contadoria - Impostos - Lançamento da décima e receita de Meia Ponte - Caixa 20
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51 Rua das Bestas, 51 . LD Capitão Capitão Francisco Soares de Abreu leigo masculino - - inabitada sem uso -
52 Rua das Bestas, 52 . LD Capitão Capitão Francisco Soares de Abreu leigo masculino - - arruinada sem uso -
53 Rua das Bestas, 53 . LD - Manoel Ferreira Brandão leigo masculino - - arruinada sem uso -
54 Rua das Bestas, 54 . LD - Ignacio de Oliveira Matozinho leigo masculino 10$800 $972 [em uso] uso próprio -
55 Rua das Bestas, 55 . LD - Ritta Joaquina leigo feminino - - inabitada sem uso -
56 Rua das Bestas, 56 . LD - (herdeiros) Lourenço Fernandes leigo masculino 21$600 1$944 [em uso] uso próprio -
57 Rua das Bestas, 57 . LE - Theodora Barbara leigo feminino - - arruinada sem uso -
58 Rua das Bestas, 58 . LE Alferes Alferes Joze Ferreira Campos leigo masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
59 Rua das Bestas, 59 . LE - Faustino Mendes leigo masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
60 Rua das Bestas, 60 . LE Tenente Tenente Francisco Cardozo leigo masculino - - arruinada sem uso -
61 Rua das Bestas, 61 . LE Tenente Tenente Francisco Cardozo leigo masculino 5$400 $486 [em uso] uso próprio -
62 Rua das Bestas, 62 . LE - Francisca de Lima leigo feminino 2$700 $243 [em uso] uso próprio -
63 Rua das Bestas, 63 . LE - Anna Maria da Conceição leigo feminino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
64 Rua das Bestas, 64 . LE - Francisco Pereira Guimarães leigo masculino 2$700 $243 [em uso] uso próprio -
65 Rua das Bestas, 65 . LE Alferes Alferes Domingos Alvares da Costa leigo masculino 7$200 $648 [em uso] uso próprio -
66 Rua das Bestas, 66 . LE Reverendo Vigário Reverendo Vigário Joaquim Gonsalves Dias Goulão religioso masculino 9$000 $810 [em uso] uso próprio -
67 Rua das Bestas, 67 . LE Reverendo Vigário Reverendo Vigário Joaquim Gonsalves Dias Goulão religioso masculino 5$400 $486 [em uso] uso próprio -
68 Rua das Bestas, 68 . LE - (herdeiros) Joze Rodrigues Barboza leigo masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
69 Rua das Bestas, 69 . LE - Pedro Vaz D'Almeida leigo masculino 10$800 $972 [em uso] uso próprio -
70 Rua das Bestas, 70 . LE Capitão Capitão João Nunes Deniz leigo masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
71 Rua das Bestas, 71 . LE Tenente Coronel Tenente Coronel Joaquim Alves de Oliveira leigo masculino - - arruinada sem uso -
72 Rua das Bestas, 72 . LE - Maria Rodrigues de Araujo leigo feminino - - arruinada sem uso -
73 Rua das Bestas, 73 . LE - Bento da Silva Moita leigo masculino - - arruinada sem uso -
74 Rua das Bestas, 74 . LE Irmandade Irmandade do Santissimo Sacramento religioso n/a 3$600 $324 [em uso] aluguel Fernando Antunez
75 Rua das Bestas, 75 . LE - Pedro Rodrigues dos Santos leigo masculino 7$200 $648 [em uso] uso próprio -
76 Rua das Bestas, 76 . LE Alferes Alferes Miguel Ignacio da Silva leigo masculino 10$800 $972 [em uso] uso próprio -
77 Rua das Bestas, 77 . LE Capitão Capitão Fidencio Gracianno de Pinna leigo masculino - - inabitada sem uso -
78 Rua das Bestas, 78 . LE - Aguida Joaquina leigo feminino - - arruinada sem uso -
79 Rua das Bestas, 79 . LE - Francisco da Costa Mendes leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
80 Rua das Bestas, 80 . LE - Anna Francisca D'Mello leigo feminino 9$000 $810 [em uso] uso próprio -
81 Rua das Bestas, 81 . LE Tenente Tenente Bernardo da Costa Santos leigo masculino 9$000 $810 [em uso] uso próprio -
82 Rua das Bestas, 82 . LE - Maria Pereira leigo feminino - - arruinada sem uso -
83 Rua das Bestas, 83 . LE - Maria Ferreira leigo feminino $900 $81 [em uso] uso próprio -
84 Rua das Bestas, 84 . LE - Crimeria Soares leigo feminino - - arruinada sem uso -
85 Rua das Bestas, 85 . LE - Maria Francisca leigo feminino - - arruinada sem uso -
86 Rua das Bestas, 86 . LE - Maria Roza leigo feminino $900 $81 [em uso] uso próprio -
87 Rua das Bestas, 87 . LE - Anna Benedita leigo feminino - - arruinada sem uso -
88 Rua das Bestas, 88 . LE Tenente Tenente Joze Pires dos Santos leigo masculino $900 $81 [em uso] uso próprio -
89 Rua das Bestas, 89 . LE - Joze Antonio Guerra leigo masculino 7$200 $648 [em uso] uso próprio -
90 Rua das Bestas, 90 . LE - Gertrudes Maria Almeida leigo feminino 3$600 $324 [em uso] uso próprio
91 Rua das Bestas, 91 . LE - João Joze Dias leigo masculino - - arruinada sem uso -
92 Rua das Bestas, 92 . LE - Maria Izabel leigo feminino - - arruinada sem uso -
93 Rua das Bestas, 93 . LE - Custodia Barbara leigo feminino - - arruinada sem uso -
94 Rua das Bestas, 94 . LE - (herdeiros) Maria Antonia do Rozario leigo feminino - - arruinada sem uso -
95 Rua das Bestas, 95 . LE - Joze Antonio Guerra leigo masculino - - inabitada sem uso -
96 Rua das Bestas, 96 . LE - Martinho da Silva Bezerra leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
97 Rua das Bestas, 97 . LE - Antonio Joze de Santa Anna leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
98 Rua das Bestas, 98 . LE - Ignacio de Oliveira Matozinho leigo masculino 9$000 $810 [em uso] aluguel Manoel Ferreira Brandao 
99 Rua das Bestas, 99 . LE Reverendo Reverendo Ignacio Joze da Silva religioso masculino - - arruinada sem uso -

100 Rua das Bestas, 100 . LE Reverendo Reverendo Ignacio Joze da Silva religioso masculino - - inabitada sem uso -
101 Rua das Bestas, 101 . LE Reverendo Reverendo Ignacio Joze da Silva religioso masculino 2$700 $243 [em uso] uso próprio -
102 Rua das Bestas, 102 . LE - João Correia leigo masculino - - arruinada sem uso -
103 Rua das Bestas, 103 . LE - (herdeiros) Lourenço Fernandes da Silva leigo masculino - - arruinada sem uso -
104 Rua das Bestas, 104 . LE - (herdeiros) Lourenço Fernandes leigo masculino - - arruinada sem uso -
105 Rua das Bestas, 105 . LE - (herdeiros) Lourenço Fernandes leigo masculino - - arruinada sem uso -
106 Rua das Bestas, 106 . LE - Felizardo Alves Moreira leigo masculino 5$400 $486 [em uso] uso próprio -
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107 Rua das Bestas, 107 . LE - João de Araujo leigo masculino - - inabitada sem uso -
108 Rua do Rozario, 108 . LD Reverendo Reverendo Antonio da Costa Teixeira religioso masculino - - arruinada sem uso -
109 Rua do Rozario, 109 . LD - Joze Gomes de Siqueira leigo masculino 2$700 $243 [em uso] uso próprio -
110 Rua do Rozario, 110 . LD - (herdeiros) João de Campos Cardoso leigo masculino - - arruinada sem uso -
111 Rua do Rozario, 111 . LD - Joze Luis Borges leigo masculino - - arruinada sem uso -
112 Rua do Rozario, 112 . LD - Jozefa do Amaral leigo feminino 4$500 $405 [em uso] aluguel Maria Vieira
113 Rua do Rozario, 113 . LD Dona Dona Damazia Joaquina leigo feminino - - arruinada sem uso -
114 Rua do Rozario, 114 . LD - (herdeiros) Manoel Joze de Ataide leigo masculino 1$800 $162 [em uso] aluguel João Baptista de Macedo
115 Rua do Rozario, 115 . LD - (herdeiros) Maria Antonia leigo feminino - - arruinada sem uso -
116 Rua do Rozario, 116 . LD - Feliciano Prino de Gouvea leigo masculino - - arruinada sem uso -
117 Rua do Rozario, 117 . LD Sargento Mor Sargento Mor Manoel de Faria Albernas leigo masculino - - arruinada sem uso -
118 Rua do Rozario, 118 . LD Sargento Mor Sargento Mor Manoel de Faria Albernas leigo masculino - - arruinada sem uso -
119 Rua do Rozario, 119 . LD - Izabel Brazida da Conceição leigo feminino - - arruinada sem uso -
120 Rua do Rozario, 120 . LD - Julianna Ferreira dos Santos leigo feminino - - arruinada sem uso -
121 Rua do Rozario, 121 . LD - Thomazia Victorinna leigo feminino - - arruinada sem uso -
122 Rua do Rozario, 122 . LD Tenente Tenente Joze Pires dos Santos leigo masculino - - arruinada sem uso -
123 Rua do Rozario, 123 . LE [Hospício] [Hospício dos Esmoleres da] Terra Santa religioso n/a - - arruinada sem uso -
124 Rua do Rozario, 124 . LE Capitão Capitão João da Silva Ribeiro leigo masculino - - arruinada sem uso -
125 Rua do Rozario, 125 . LE - Angelica da Silva Brandao leigo feminino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
126 Rua do Rozario, 126 . LE - Barbara de Oliveira leigo feminino - - arruinada sem uso -
127 Rua do Rozario, 127 . LE - Felippe Neri dos Santos leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
128 Rua do Rozario, 128 . LE - (herdeiros) Maria Micaela leigo feminino - - arruinada sem uso -
129 Rua do Rozario, 129 . LE Tenente Tenente Antonio Joze Abrunhoza Campos leigo masculino - - arruinada sem uso -
130 Rua do Rozario, 130 . LE - Custodio Nepto leigo masculino - - inabitada sem uso -
131 Rua do Rozario, 131 . LE Tenente Tenente Antonio Joze Abrunhoza Campos leigo masculino 5$400 $486 [em uso] uso próprio -
132 Rua do Rozario, 132 . LE Reverendo Reverendo Jeronimo Joze Campos religioso masculino - - arruinada sem uso -
133 Rua do Rozario, 133 . LE - Barbara de Campos leigo feminino - - inabitada sem uso -
134 Rua do Rozario, 134 . LE - Francisca Joaquina leigo feminino - - arruinada sem uso -
135 Rua do Rozario, 135 . LE - Joanna Cuthildes leigo feminino - - arruinada sem uso -
136 Rua do Rozario, 136 . LE - Joze Sardinha da Costa leigo masculino - - arruinada sem uso -
137 Rua do Rozario, 137 . LE - Maria Angelica leigo feminino 2$700 $243 [em uso] uso próprio -
138 Rua do Rozario, 138 . LE - Maria Alvares leigo feminino 2$700 $243 [em uso] uso próprio -
139 Rua do Rozario, 139 . LE Dona Dona Caetana Pereira de Souza leigo feminino 10$800 $972 [em uso] uso próprio -
140 Rua do Rozario, 140 . LE Irmandade Nossa Senhora do Carmo religioso n/a - - arruinada sem uso -
141 Rua do Rozario, 141 . LE Reverendo Reverendo Francisco Ignacio de Faria Vivas religioso masculino - - inabitada sem uso -
142 Rua dos Porcos, 142 . LD Tenente Tenente Manoel Francisco de Miranda leigo masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
143 Rua dos Porcos, 143 . LD Tenente Tenente Manoel Francisco de Miranda leigo masculino 5$400 $486 [em uso] uso próprio -
144 Rua dos Porcos, 144 . LE Reverendo Reverendo Francisco Ignacio de Faria Vivas religioso masculino - - arruinada sem uso -
145 Rua dos Porcos, 145 . LE - Izabel Pereira [de Britto] leigo feminino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
146 Rua dos Porcos, 146 . LE - Maria Rodrigues leigo feminino - - arruinada sem uso -
147 Rua dos Porcos, 147 . LE - Maria Agostinha leigo feminino - - arruinada sem uso -
148 Rua dos Porcos, 148 . LE - Maria Agostinha leigo feminino - - arruinada sem uso -
149 Rua dos Porcos, 149 . LE - Joaquina Maria da Conceição leigo feminino - - arruinada sem uso -
150 Rua dos Porcos, 150 . LE - Maria Rodrigues leigo feminino - - arruinada sem uso -
151 Rua dos Porcos, 151 . LE - Francisco Moreira leigo masculino - - arruinada sem uso -
152 Rua dos Porcos, 152 . LE - Francisco Joze de Carvalho leigo masculino $900 $81 [em uso] uso próprio -
153 Rua dos Porcos, 153 . LE Capitão Capitão Felizberto Ribeiro Ribas leigo masculino - - arruinada sem uso -
154 Rua dos Porcos, 154 . LE - Joze Monteiro leigo masculino - - inabitada sem uso -
155 Rua dos Porcos, 155 . LE - Vicente Miguel da Silva leigo masculino - - arruinada sem uso -
156 Rua dos Porcos, 156 . LE Irmandade Senhor do Bonfim religioso n/a - - arruinada sem uso -
157 Rua dos Porcos, 157 . LE Irmandade Senhor do Bonfim religioso n/a - - arruinada sem uso -
158 Rua dos Porcos, 158 . LE Capitão Capitão Lucianno Ferreira da Costa leigo masculino 5$400 $486 [em uso] uso próprio -
159 Travessa da Rua do Rozario, 159 . LD - Manoela Vieira leigo feminino 2$700 $243 [em uso] uso próprio -
160 Travessa da Rua do Rozario, 160 . LD - Manoel Domingues leigo masculino - - arruinada sem uso -
161 Travessa da Rua do Rozario, 161 . LD - Ignez Maria leigo feminino - - arruinada sem uso -
162 Travessa da Rua do Rozario, 162 . LD - Ignez Maria leigo feminino - - arruinada sem uso -
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163 Travessa da Rua do Rozario, 163 . LD - Francisco Ferreira dos Santos leigo masculino - - inabitada sem uso -
164 Travessa da Rua do Rozario, 164 . LE - Christovão Ferreira Coutto leigo masculino - - arruinada sem uso -
165 Travessa da Rua do Rozario, 165 . LE - João Baptista Pereira leigo masculino 2$250 $202 [em uso] uso próprio -
166 Rua Sr. do Bonfim, 166 . LD - Joze Ramos de Carvalho leigo masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
167 Rua Sr. do Bonfim, 167 . LD - Maria da Conceição Ramos leigo feminino - - arruinada sem uso -
168 Rua Sr. do Bonfim, 168 . LE Alferes Alferes Marcos Moreira de Souza leigo masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
169 Rua Sr. do Bonfim, 169 . LE - Escolastica Maria leigo feminino - - arruinada sem uso -
170 Rua Sr. do Bonfim, 170 . LE - Maria de Campos leigo feminino - - arruinada sem uso -
171 Rua Sr. do Bonfim, 171 . LE - Antonio Dias Rabello leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
172 Rua Sr. do Bonfim, 172 . LE - Justa Soares leigo feminino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
173 Rua Sr. do Bonfim, 173 . LE - Francisca Ignez leigo feminino $900 $81 [em uso] uso próprio -
174 Rua Sr. do Bonfim, 174 . LE - (herdeiros) Adão da Silva Paiva leigo masculino - - inabitada sem uso -
175 Rua Sr. do Bonfim, 175 . LE - Maria da Motta leigo feminino - - arruinada sem uso -
176 Rua Sr. do Bonfim, 176 . LE - Paula Vaz leigo feminino - - arruinada sem uso -
177 Rua Sr. do Bonfim, 177 . LE - Maria Dezideria leigo feminino - - arruinada sem uso -
178 Rua Sr. do Bonfim, 178 . LE - Maria Fernandes leigo feminino - - arruinada sem uso -
179 Rua Sr. do Bonfim, 179 . LE - Manoel Lopes leigo masculino 5$400 $486 [em uso] uso próprio -
180 Rua Sr. do Bonfim, 180 . LE - Luiza Trahiras leigo feminino - - arruinada sem uso -
181 Rua Sr. do Bonfim, 181 . LE - Joaquim Gomes Freire leigo masculino 2$700 $243 [em uso] uso próprio -
182 Rua de João Dias, 182 . LD - Joanna Dias leigo feminino - - arruinada sem uso -
183 Rua de João Dias, 183 . LD - Manoel dos Anjos leigo masculino - - arruinada sem uso -
184 Rua de João Dias, 184 . LD - Apolinario Nunes leigo masculino - - arruinada sem uso -
185 Rua de João Dias, 185 . LE - Anna Moreira leigo feminino - - arruinada sem uso -
186 Rua de João Dias, 186 . LE - Ignacio Ferreira leigo masculino - - arruinada sem uso -
187 Rua de João Dias, 187 . LE - Maria Theodora leigo feminino - - arruinada sem uso -
188 Rua de João Dias, 188 . LE - Antonio Alves leigo masculino - - arruinada sem uso -
189 Rua de João Dias, 189 . LE - Ritta de Souza leigo feminino - - inabitada sem uso -
190 Rua de João Dias, 190 . LE - Martha Fernandes da Silva leigo feminino - - arruinada sem uso -
191 Rua de João Dias, 191 . LE - Joze Alves Correia leigo masculino - - arruinada sem uso -
192 Rua de João Dias, 192 . LE - Maria Francisca leigo feminino - - inabitada sem uso -
193 Rua de João Dias, 193 . LE - Francisco Chagas leigo masculino - - arruinada sem uso -
194 Rua de João Dias, 194 . LE - Eufrazia da Gama leigo feminino - - inabitada sem uso -
195 Rua de João Dias, 195 . LE - Francisco de Govea leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
196 Rua de João Dias, 196 . LE - Florentina Gomes leigo feminino - - inabitada sem uso -
197 Rua de João Dias, 197 . LE - Joze de Almeida leigo masculino - - inabitada sem uso -
198 Rua de João Dias, 198 . LE - Vicente Martins Alvares leigo masculino $900 $81 [em uso] uso próprio -
199 Rua de João Dias, 199 . LE Capitão (herdeiros) Capitão Manoel da Costa Santos leigo masculino 3$600 $324 [em uso] aluguel Escolastica Dias Rabello
200 Rua de João Dias, 200 . LE - Ignacio de Souza leigo masculino - - arruinada sem uso -
201 Rua das Mentiras, 201 . LD - Thomazia Maria Caetana leigo feminino - - inabitada sem uso -
202 Rua das Mentiras, 202 . LD - Anna Jozefa leigo feminino - - inabitada sem uso -
203 Rua das Mentiras, 203 . LD - Antonio Dias Rabello leigo masculino - - inabitada sem uso -
204 Rua das Mentiras, 204 . LD - Luiza da Conceição leigo feminino - - inabitada sem uso -
205 Rua das Mentiras, 205 . LD - Antonio Joze da Cunha leigo masculino 2$700 $243 [em uso] uso próprio -
206 Rua das Mentiras, 206 . LD - Joze de Govea Pacheco leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
207 Rua das Dores, 207  . LD - Genebra Leite leigo feminino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
208 Rua das Dores, 208 . LD - (herança) Maria dos Santos leigo feminino - - arruinada sem uso -
209 Rua das Dores, 209 . LD - Placido Gonsalves Fagundes leigo masculino - - arruinada sem uso -
210 Rua das Dores, 210 . LD - Joze Gonsalves Fagundes leigo masculino - - arruinada sem uso -
211 Rua das Dores, 211 . LD - Maria Raymunda leigo feminino - - arruinada sem uso -
212 Rua das Dores, 212 . LD - Eva Maria de Jezus leigo feminino - - arruinada sem uso -
213 Rua das Dores, 213 . LD - Maria Mendes leigo feminino 4$500 $405 [em uso] aluguel Maria Theodora
214 Rua das Dores, 214 . LD - João de Morais Silva leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
215 Rua das Dores, 215 . LD Capitão Capitão Joze Pereira da Silva leigo masculino 10$800 $972 [em uso] uso próprio -
216 Rua das Dores, 216 . LE - Izabel Rodrigues leigo feminino - - arruinada sem uso -
217 Rua das Dores, 217 . LE Capitão Capitão Joze Pereira da Silva leigo masculino - - arruinada sem uso -
218 Rua das Dores, 218 . LE - Ursula Maria leigo feminino - - arruinada sem uso -
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219 Rua das Dores, 219 . LE - Ursula Maria leigo feminino - - arruinada sem uso -
220 Rua das Dores, 220 . LE - Manoel Ferreira dos Santos leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
221 Rua das Dores, 221 . LE - (herdeiros) Josefa Maria leigo feminino - - inabitada sem uso -
222 Rua Nova, 222 . LD Capitão Capitão Francisco da Costa Abrantes leigo masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
223 Rua Nova, 223 . LD - Roza Sezilia de Oliveira leigo feminino 2$700 $243 [em uso] uso próprio -
224 Rua Nova, 224 . LD Capitão Capitão Joze Alvares de Oliveira leigo masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
225 Rua Nova, 225 . LD - Gertrudes Maria Leite leigo feminino 2$700 $243 [em uso] uso próprio -
226 Rua Nova, 226 . LD Capitão Capitão Fidencio Gracianno de Pinna leigo masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
227 Rua Nova, 227 . LE - Manoel da Conceição leigo masculino - - arruinada sem uso -
228 Rua Nova, 228 . LE - Joanna Maria de Lima leigo feminino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
229 Rua Nova, 229 . LE Capitão Capitão Fidencio Gracianno de Pinna leigo masculino 10$800 $972 [em uso] uso próprio -
230 Rua Nova, 230 . LE Tenente Coronel Tenente Coronel Joaquim Alves de Oliveira leigo masculino 2$700 $243 [em uso] uso próprio -
232 Rua Nova, 232 . LE Tenente Coronel Tenente Coronel Joaquim Alves de Oliveira leigo masculino 21$600 1$944 [em uso] uso próprio -
233 Rua Nova, 233 . LE Tenente Coronel Tenente Coronel Joaquim Alves de Oliveira leigo masculino 2$700 $243 [em uso] uso próprio -
234 Rua Nova, 234 . LE - Francisca Curado leigo feminino - - arruinada sem uso -
235 Rua Nova, 235 . LE - Maria do Nascimento leigo feminino - - arruinada sem uso -
236 Rua Nova, 236 . LE Irmandade Nossa Senhora do Rozario religioso n/a 1$800 $972 [em uso] aluguel Francisco Joze da Costa
237 Rua Nova, 237 . LE - Maria Joaquina leigo feminino - - arruinada sem uso -
238 Rua Nova, 238 . LE Tenente Tenente Francisco Borges Pires leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
239 Rua Nova, 239 . LE Alferes Alferes Domingos Joze de Sá leigo masculino 2$700 $243 [em uso] uso próprio -
240 Rua Nova, 240 . LE Alferes Alferes Antonio Joze Affonço leigo masculino 7$200 $648 [em uso] uso próprio -
241 Rua Nova, 241 . LE Tenente Coronel Tenente Coronel Joaquim Alves de Oliveira leigo masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
242 Rua Nova, 242 . LE Tenente Coronel Tenente Coronel Joaquim Alves de Oliveira leigo masculino - - arruinada sem uso -
243 Rua Nova, 243 . LE - Manoel Joaquim da Silva Roza leigo masculino - - arruinada sem uso -
244 Rua Nova, 244 . LE - Joze Pinto Lobo leigo masculino 7$200 $648 [em uso] aluguel Maria Gomes
245 Rua Nova, 245 . LE - Anna Izabel leigo feminino 5$400 $486 [em uso] aluguel Apolinaria
246 Rua Nova, 246 . LE - Anna Pacheco leigo feminino - - arruinada sem uso -
247 Rua Nova, 247 . LE - Anna Pacheco leigo feminino 5$400 $486 [em uso] aluguel Anna Castor
248 Rua Nova, 248 . LE - Joaquina Pacheco leigo feminino 3$600 $324 [em uso] aluguel Anna Felippa
249 Rua Nova, 249 . LE - João Baptista Teixeira leigo masculino 5$400 $486 [em uso] uso próprio -
250 Rua Nova, 250 . LE Ajudante Ajudante João Fleury [Coelho] leigo masculino 7$200 $648 [em uso] uso próprio -
251 Rua Nova, 251 . LE Ajudante Ajudante João Florianno de Mendonça leigo masculino 7$200 $648 [em uso] uso próprio -
252 Rua Nova, 252 . LE - Domingos Joze Farinha leigo masculino - - inabitada sem uso -
253 Rua Nova, 253 . LE Dona Dona Anna Josefa leigo feminino 7$200 $648 [em uso] uso próprio -
254 Rua Nova, 254 . LE - Jeronima Maria leigo feminino - - arruinada sem uso -
255 Rua Nova, 255 . LE Dona Dona Maria Coelho leigo feminino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
256 Rua da Prata, 256 . LD - Thereza Nunes leigo feminino - - inabitada sem uso -
257 Rua da Prata, 257 . LD Alferes Alferes Luis Manoel Ataide leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
258 Rua da Prata, 258 . LD - João Alves Correia leigo masculino - - arruinada sem uso -
259 Rua da Prata, 259 . LD - Miguel Dias Fernandes leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
260 Rua da Prata, 260 . LD - Francisco Soares de Araujo leigo masculino - - arruinada sem uso -
261 Rua da Prata, 261 . LD - Domingos Rodrigues leigo masculino - - arruinada sem uso -
262 Rua da Prata, 262 . LD - Roza Maria Vieira leigo feminino - - arruinada sem uso -
263 Rua da Prata, 263 . LD - Adriano de Moraes leigo masculino - - arruinada sem uso -
264 Rua da Prata, 264 . LD - (herança) Angelica leigo feminino 5$400 $486 [em uso] aluguel Francisca Crioula
265 Rua da Prata, 265 . LD - Antonio Moniz leigo masculino - - arruinada sem uso -
266 Rua da Prata, 266 . LD - Ignacia Crioula leigo feminino - - arruinada sem uso -
267 Rua da Prata, 267 . LD - João Antonio de Faria leigo masculino $900 $81 [em uso] uso próprio -
268 Rua da Prata, 268 . LD - Manoel Veiga leigo masculino - - inabitada sem uso -
269 Rua da Prata, 269 . LD - Gertrudes Maria da Penha leigo feminino - - inabitada sem uso -
270 Rua da Prata, 270 . LD - Manoel Antonio leigo masculino - - arruinada sem uso -
271 Rua da Prata, 271 . LD - Manoel Joaquim leigo masculino - - arruinada sem uso -
272 Rua da Prata, 272 . LD - Joze Antonio de Faria leigo masculino - - arruinada sem uso -
273 Rua da Prata, 273 . LE - Eugenia Leite leigo feminino - - inabitada sem uso -
274 Rua da Prata, 274 . LE - Maria Pessoa leigo feminino - - inabitada sem uso -
275 Rua da Prata, 275 . LE Capitão Capitão Joze Pereira da Silva leigo masculino $900 $81 [em uso] uso próprio -
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276 Rua da Prata, 276 . LE - Joze Santos Leal leigo masculino - - arruinada sem uso -
277 Rua da Prata, 277 . LE - Cipriano Azevedo Galvão leigo masculino - - arruinada sem uso -
278 Rua da Prata, 278 . LE - Matheus Machado e Mello leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
279 Rua da Prata, 279 . LE - Antonio Joze Tavares leigo masculino - - arruinada sem uso -
280 Rua da Prata, 280 . LE - Anna de Oliveira leigo feminino - - arruinada sem uso -
281 Rua da Prata, 281 . LE - Francisco Antonio Medeiros leigo masculino - - arruinada sem uso -
282 Rua do Curral, 282 . LD - Madalena Gomes leigo feminino $900 $81 [em uso] uso próprio -
283 Rua do Curral, 283 . LD - Antonio Joze leigo masculino - - arruinada sem uso -
284 Rua do Curral, 284 . LD - Roza Fernandez leigo feminino - - arruinada sem uso -
285 Rua do Curral, 285 . LD - Anna Maria leigo feminino - - arruinada sem uso -
286 Rua do Curral, 286 . LD - (herdeiros) Miguel dos Reis leigo masculino - - arruinada sem uso -
287 Rua do Curral, 287 . LD - Quiteria Fagundes leigo feminino - - arruinada sem uso -
288 Rua do Curral, 288 . LD - Francisca Leite leigo feminino - - inabitada sem uso -
289 Rua do Curral, 289 . LD - Joze Pires dos Santos leigo masculino - - arruinada sem uso -
290 Rua do Curral, 290 . LD - Maria Francisca Moreira leigo feminino - - arruinada sem uso -
291 Rua do Curral, 291 . LD - Antonio da Silva Coutinho leigo masculino - - arruinada sem uso -
292 Rua do Curral, 292 . LD - Luzia Faria leigo feminino - - arruinada sem uso -
293 Rua do Curral, 293 . LD - Joze Rodrigues leigo masculino - - inabitada sem uso -
294 Rua do Curral, 294 . LD - Maria Josefa leigo feminino - - inabitada sem uso -
295 Rua do Curral, 295 . LD - Manoel da Costa Alves leigo masculino $900 $81 [em uso] uso próprio -
296 Rua do Curral, 296 . LD - Damiana de Castro leigo feminino - - arruinada sem uso -
297 Rua do Curral, 297 . LD - Luzia da Silva leigo feminino - - arruinada sem uso -
298 Rua do Curral, 298 . LD - Thereza Vaz leigo feminino - - arruinada sem uso -
299 Rua do Curral, 299 . LD - Anna Gonsalves leigo feminino - - arruinada sem uso -
300 Rua do Curral, 300 . LD Capitão Capitão Manoel da Costa Santos leigo masculino - - arruinada sem uso -
301 Rua do Curral, 301 . LD - Maria Pessoa leigo feminino - - arruinada sem uso -
302 Rua do Curral, 302 . LD - Silveria da Silva Moreira leigo feminino - - arruinada sem uso -
303 Rua do Curral, 303 . LD - Francisca Almeida leigo feminino - - arruinada sem uso -
304 Rua do Curral, 304 . LE Ajudante Ajudante João Floriano [de Mendonça] leigo masculino 1$800 $162 [em uso] uso próprio -
305 Rua do Curral, 305 . LE - Anna da Costa leigo feminino - - arruinada sem uso -
306 Rua do Curral, 306 . LE - João Baptista Teixeira leigo masculino $900 $81 [em uso] uso próprio -
307 Rua do Curral, 307 . LE - Candida de Macedo leigo feminino - - arruinada sem uso -

A. 308 Rua do Rio das Almas, 308 Reverendo Padre Rdo Pe Mestre Joze Joaquim Pereira da Veiga religioso masculino 3$600 $324 [em uso] uso próprio -
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1 Rua Nova, 01 . LOr - Vicente Rodrigues Ferreira de Santo Antonio leigo masculino 144$000 18$000 1$620 6 varanda, cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
2 Rua Nova, 02 . LOr Padre Padre Francisco de Paula religioso masculino 24$000 5$400 $486 4 quintal [em uso] mora gratis Florencia Furtada
3 Rua Nova, 03 . LOr - Joanna Baptista leigo feminino 24$000 3$600 $324 4 quintal [em uso] [uso próprio] -
4 Rua Nova, 04 . LOr - Anna Luiza leigo feminino 31$000 5$400 $486 4 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
5 Rua Nova, 05 . LOr - Joze Pereira da Rosa leigo masculino 24$000 3$600 $324 5 cozinha e quintal [em uso] mora gratis Maria de Santa Anna
6 Rua Nova, 06 . LOr - Luiza Correia leigo feminino 24$000 3$600 $324 4 quintal [em uso] [uso próprio] -
7 Rua Nova, 07 . LOr - Luiza Correia leigo feminino 16$800 2$244 $202 4 - [em uso] aluguel Manoel Lopes Naves
8 Rua Nova, 08 . LOr - Silveria Carneiro leigo feminino 48$000 7$200 $648 5 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
9 Rua Nova, 09 . LOr Padre Padre Conrado religioso masculino 19$200 4$500 $415 3 quintal [em uso] mora gratis Marcelo Alves Maya

10 Rua Nova, 10 . LOr Padre Padre Conrado religioso masculino - - - - - cem morador [sem uso] -
11 Rua Nova, 11 . LOr - Joze Pereira de Assumpção leigo masculino 60$000 6$000 $504 3 - [em uso] [uso próprio] -
12 Rua Nova, 12 . LOr - Luis Furtado leigo masculino 72$000 7$200 $648 4 - [em uso] [uso próprio] -
13 Rua Nova, 13 . LOr - Maria Fernandes leigo feminino 16$800 2$700 $243 3 - [em uso] mora gratis Francisco Lopes
14 Rua Nova, 14 . LOc - Joze Pereira Caxeta leigo masculino 19$200 1$800 $162 3 quintal [em uso] [uso próprio] -
15 Rua Nova, 15 . LOc - João de Souza Fernandes leigo masculino 24$000 3$600 $324 2 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
16 Rua Nova, 16 . LOc - Felicia Leite leigo feminino 24$000 3$600 $324 2 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
17 Rua Nova, 17 . LOc - Joanna Ferreira leigo feminino 40$000 2$700 $243 3 quintal [em uso] [uso próprio] -
18 Rua Nova, 18 . LOc - Pedro Rodrigues Bandeira leigo masculino 72$000 7$200 $648 4 varanda, cozinha e quintal [em uso] mora gratis Semeão Stelita da Silva
19 Rua Nova, 19 . LOc - Thereza Maria da Cunha leigo feminino 36$000 5$400 $486 4 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
20 Rua Nova, 20 . LOc Mizeravel Clemencia Pinta leigo feminino - - - - - [em uso] [uso próprio] -
21 Rua Nova, 21 . LOc - Jozefa do Espirito Santo leigo feminino 48$000 6$300 $432 4 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
22 Rua Nova, 22 . LOc - Paula Maria leigo feminino 36$000 3$600 $324 4 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
23 Rua Nova, 23 . LOc - Maria Rufino da Silva leigo feminino 60$000 6$300 $567 5 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
24 Rua Nova, 24 . LOc - João Ferreira Gomes leigo masculino - - - - - [em uso] mora gratis Maria Viuva Mizeravel
25 Rua Nova, 25 . LOc - Maria Dias da Costa leigo feminino 48$000 5$400 $486 4 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
26 Rua Nova, 26 . LOc [Irmandade] São Benedito religioso n/a 48$000 7$200 $648 3 cozinha e quintal [em uso] aluguel Thereza Maria Jesus
27 Rua Nova, 27 . LOc - (herdeiros) Roza da Mata leigo feminino 30$000 3$600 $324 4 varanda e quintal [em uso] aluguel Anna Benedita
28 Rua Nova, 28 . LOc Tenente Tenente Zacarias Antonio dos Santos leigo masculino 96$000 10$800 $972 8 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
29 Rua Nova, 29 . LOc - Joanna Maria leigo feminino 24$000 2$400 $216 4 - [em uso] [uso próprio] -
30 Rua de São Benedito, 30 . LOc - Luis Falcato leigo masculino 40$000 5$400 $436 3 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
31 Rua de São Benedito, 31 . LOc - Anna da Cunha leigo feminino 48$000 7$200 $648 6 varanda, cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
32 Rua de São Benedito, 32 . LOc - Vitorianna Gonçalves leigo feminino 36$000 4$500 $405 3 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
33 Rua de São Benedito, 33 . LOc - Manoel Felix Barboza leigo masculino - - - - - cem morador [sem uso] -
34 Rua de São Benedito, 34 . LOc - Luiza Carlota leigo feminino 72$000 9$000 $810 4 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
35 Rua de São Benedito, 35 . LOc - Vicente Pinto leigo masculino 84$000 10$800 $972 4 cozinha e quintal [em uso] mora gratis Manoel Fernandes Bello
36 Rua de São Benedito, 36 . LOc - Maria Exepriaca [Gomes] leigo feminino - - - - - cem morador [sem uso] -
37 Rua de São Benedito, 37 . LOc - Thereza Cruvelo leigo feminino - - - - - cem morador [sem uso] -
38 Rua de São Benedito, 38 . LOc - Natario Cruvelo leigo masculino 24$000 2$700 $243 3 quintal [em uso] mora gratis Francisca de Almeida
39 Rua de São Benedito, 39 . LOc - Felicia Maria das Virgens leigo feminino 60$000 7$200 $648 2 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
40 Rua de São Benedito, 40 . LOc - Luiza Frutuoza leigo feminino 90$000 10$800 $972 5 varanda, cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
41 Rua de São Benedito, 41 . LOc - Luiza Rodrigues leigo feminino 19$200 2$700 $243 3 - [em uso] [uso próprio] -
42 Rua de São Benedito, 42 . LOc - Anna Maya leigo feminino 40$000 4$800 $432 2 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
43 Rua de São Benedito, 43 . LOc - Francisco Gomes Ramos leigo masculino 24$000 2$700 $243 3 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
44 Rua de São Benedito, 44 . LOc - Joaquim Joze de Santa Anna leigo masculino 24$000 2$700 $243 3 - [em uso] [uso próprio] -
45 Rua de São Benedito, 45 . LOc - João Bispo leigo masculino - - - - - cem morador [sem uso] -
46 Rua de São Benedito, 46 . LN Reverendo Reverendo Thome de Crasto Carneiro religioso masculino - - - - - [em uso] mora gratis Anna Barboza Viuva Mizeravel
47 [Rua Direita], 47 . LOc Tenente Tenente Zacarias Antonio dos Santos leigo masculino - - - - - cem morador [sem uso] -
48 [Rua Direita], 48 . LOc - Maria Suares leigo feminino - - - - - cem morador [sem uso] -
49 [Rua Direita], 49 . LOc Dona Dona Antonia Maria Pereira leigo feminino - - - - - cem morador [sem uso] -
50 [Rua Direita], 50 . LOc - Gertrudes Francisca da Silva leigo feminino 90$000 9$000 $810 7 varanda, cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
51 [Rua Direita], 51 . LOc - Jozefa de Barros leigo feminino 50$000 6$000 $540 5 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
52 [Rua Direita], 52 . LOc - Antonio Pereira da Chagas leigo masculino 24$000 2$700 $243 2 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
53 [Rua Direita], 53 . LOc Mizeravel Vitorino Golçalves Ferreira leigo masculino - - - - - [em uso] [uso próprio] -
54 [Rua Direita], 54 . LOc - Maria Jacinta da Cunha leigo feminino 36$000 4$500 $415 3 varanda, cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
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55 [Rua Direita], 55 . LOc - Manoel da Cunha leigo masculino 10$000 $900 $81 1 - [em uso] [uso próprio] -
56 [Rua Direita], 56 . LOc - Hilario da Cunha leigo masculino 40$000 5$400 $486 4 - [em uso] mora gratis Barbara da Cunha
57 [Rua Direita], 57 . LOc - Gertrudes Francisca da Silva leigo feminino - - - - - feixada [sem uso] -
58 [Rua Direita], 58 . LOc - Ivo Fernandes leigo masculino - - - - - feixada [sem uso] -
59 [Rua Direita], 59 . LOc - Francisco Joze da Silva leigo masculino 96$000 10$800 $972 2 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
60 [Rua Direita], 60 . LOc Dona Dona Anna Vasala de Santo Antonio leigo feminino 60$000 9$000 $810 2 varanda, cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
61 [Rua Direita], 61 . LOc Juiz Ordinario Juiz Ordinario [Alferes] Joaquim Joze de Cerqueira leigo masculino 48$000 7$200 $648 5 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
62 (vazio), 62 . LOc Dona Dona Anna Raimunda de Campos leigo feminino 140$000 21$600 1$944 10 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
63 (vazio), 63 . LOc Dona Dona Anna Raimunda de Campos leigo feminino - - - - - cem morador [sem uso] -
64 (vazio), 64 . LOc - Francisca Xavier de Souza leigo feminino 48$000 7$200 $648 8 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
65 (vazio), 65 . LOc - João Luis da Silva leigo masculino - - - - - cem morador [sem uso] -
66 (vazio), 66 . LOc - Anna Januaria leigo feminino 48$000 7$200 $648 4 cozinha e quintal [em uso] aluguel João Joze da Piedade
67 (vazio), 67 . LOc Capitão Capitão Raimundo Fernandes Pereira leigo masculino 12$000 1$800 $162 2 varanda e quintal [em uso] mora gratis Lucio Thomas
68 (vazio), 68 . LOc - Marianna Rodrigues de Mello leigo feminino 48$000 7$200 $648 4 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
69 (vazio), 69 . LOc - (herdeiros) Antonio Gomes da Silva leigo masculino 48$000 7$200 $648 3 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
70 (vazio), 70 . LOc - Roza Golçalves Lima leigo feminino 48$000 7$200 $648 5 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
71 (vazio), 71 . LOc - Antonio Francisco Guimarães leigo masculino 36$000 3$600 $324 2 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
72 (vazio), 72 . LOc - Anna Joaquina leigo feminino 18$000 1$800 $162 3 varanda e quintal [em uso] mora gratis Luiza Rangel
73 (vazio), 73 . LOc - (herdeiros) Vicente da Silva leigo masculino 18$000 1$800 $162 3 quintal [em uso] [uso próprio] -
74 (vazio), 74 . LOc - Leopoldo Joze do Valle leigo masculino 48$000 7$200 $648 5 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
75 (vazio), 75 . LOc - Vicente Pinto leigo masculino 36$000 7$200 $648 3 cozinha e quintal [em uso] aluguel Maria Selestina
76 (vazio), 76 . LOc - Maria Domingues leigo feminino 24$000 3$600 $324 4 quintal [em uso] mora gratis Florencio Rodrigues
77 Rua do Cruzeiro, 77 . LOc - Barbara Rodrigues Neto leigo feminino 24$000 3$600 $324 3 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
78 Rua do Cruzeiro, 78 . LOc - Luis Manoel leigo masculino 30$000 3$600 $324 3 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
79 Rua do Cruzeiro, 79 . LOc Sargento Mor Sargento Mor Pio Pinto leigo masculino 60$000 9$000 $810 4 cozinha e quintal [em uso] mora gratis Honorio Joze
80 Rua do Cruzeiro, 80 . LOc Padre Padre João Joze de Campos religioso masculino 72$000 10$000 $972 5 cozinha e quintal [em uso] mora gratis Alferes João Vellozo
81 Rua do Cruzeiro, 81 . LOc - Manoel Ramalho Ortigas leigo masculino 120$000 18$000 1$620 8 varanda, cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
82 Rua do Cruzeiro, 82 . LOc - Manoel Ramalho Ortigas leigo masculino - - - - - cem morador [sem uso] -
83 Rua do Cruzeiro, 83 . LOc - Maria Joaquina Gomes leigo feminino 180$000 21$600 1$944 7 varanda, cozinha e quintal [em uso] aluguel [Revdo.] Gonsalo Fernandes Souto
84 Rua do Cruzeiro, 84 . LOc - Joze Bernardino e Policarpia de tal leigo masculino 144$000 7$200 $648 7 cozinha e quintal [em uso] aluguel Joze da Roxa Pita
85 Rua do Cruzeiro, 85 . LOc - Florencio Rodrigues leigo masculino - - - - - cem morador [sem uso] -
86 Rua do Cruzeiro, 86 . LOc - Joaquim Pereira de Oliva leigo masculino 12$000 1$800 $162 2 - [em uso] mora gratis Pascoa Martins
87 Rua do Cruzeiro, 87 . LOc - (herdeiros) Vitorino de Souza Leitão leigo masculino - - - - - feixada [sem uso] -
88 Rua do Cruzeiro, 88 . LOc - Luiza Gonçalves leigo feminino 36$000 5$400 $486 5 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
89 Rua do Cruzeiro, 89 . LOc - Domingos Martins leigo masculino 24$000 3$600 $324 4 quintal [em uso] mora gratis Francisca do Carmo
90 Rua do Cruzeiro, 90 . LOc - Ivo do Nascimento leigo masculino 24$000 3$600 $324 3 varanda e quintal [em uso] mora gratis Estevão Pereira
91 Rua do Cruzeiro, 91 . LOc - Estevão Pereira leigo masculino 24$000 2$700 $243 3 varanda e quintal [em uso] mora gratis Antonio Joze
92 Rua do Cruzeiro, 92 . LOc - Ciprianna Alves Correa leigo feminino 24$000 3$600 $324 4 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
93 Rua do Cruzeiro, 93 . LOc - Joaquina Alves Barboza leigo feminino 24$000 3$600 $324 3 cozinha e quintal [em uso] mora gratis Anna Felicia
94 Rua do Cruzeiro, 94 . LOc - Francisca Xavier de Lima leigo feminino 20$000 2$400 $216 2 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
95 Rua do Cruzeiro, 95 . LOc - Felix da Silva Duarte leigo masculino 19$200 3$600 $324 3 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
96 Rua do Cruzeiro, 96 . LOc - Escolastica Suares leigo feminino 24$000 3$600 $324 3 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
97 Rua do Cruzeiro, 97 . LOr - Benedita Pinheira leigo feminino 20$000 3$600 $324 2 quintal [em uso] [uso próprio] -
98 Rua do Cruzeiro, 98 . LOr - Anna Joaquina leigo feminino - - - - - cem morador [sem uso] -
99 Rua dos Caxoros, 99 . LOc - Manoel Leite de Carvalho leigo masculino 40$000 5$400 $486 5 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -

100 Rua dos Caxoros, 100 . LOc - Antonio de Souza Mello leigo masculino - - - - - cem morador [sem uso] -
101 Rua dos Fuzis, 101 . LOc - Fabianno da Silva Carneiro leigo masculino 24$000 3$600 $324 3 quintal [em uso] [uso próprio] -
102 Rua dos Fuzis, 102 . LOc - Luiza Maria de Souza leigo feminino 24$000 3$600 $324 3 quintal [em uso] [uso próprio] -
103 Rua dos Fuzis, 103 . LOc - Maria Joaquina de Souza leigo feminino 96$000 10$800 $972 7 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
104 Rua dos Fuzis, 104 . LOc Santa Caza Santa Caza religioso n/a - - - - - [em uso] mora gratis Izabel de Goveia Miseravel
105 Rua dos Fuzis, 105 . LOc - Maria Joaquina Gomes leigo feminino - - - - - cem morador [sem uso] -
106 Rua dos Fuzis, 106 . Loc - Maria Exepriaca Gomes leigo feminino 60$000 7$200 $648 5 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
107 Rua dos Fuzis, 107 . LOc - Anna Joaquina Correa leigo feminino 72$000 9$000 $810 6 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
108 Rua dos Fuzis, 108 . LOc Confraria Confraria do Rozario religioso n/a 72$000 10$800 $972 5 varanda, cozinha e quintal [em uso] aluguel Joaquim Pereira de Oliva
109 Rua dos Fuzis, 109 . LOc Dona Dona Ursula de Assumpção leigo feminino 48$000 4$500 $405 4 quintal [em uso] [uso próprio] -
110 Rua dos Fuzis, 110 . LOc - Anna de Souza Estrella leigo feminino 48$000 5$400 $486 7 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
111 Rua dos Fuzis, 111 . LOc - Joaquim Pereira de Oliva leigo masculino 36$000 4$500 $405 5 quintal [em uso] mora gratis Jozefa de tal
112 Rua dos Fuzis, 112 . LOr Padre Padre Lucas Freire religioso masculino 36$000 3$600 $324 3 quintal [em uso] mora gratis Suzana de Almeida
113 Rua dos Fuzis, 113 . LOr - Domingos da Fonseca Lemos leigo masculino 72$000 10$800 $972 6 varanda, cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
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114 Rua dos Fuzis, 114 . LOr - Francisco Albino leigo masculino 48$000 7$200 $648 6 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
115 Rua dos Fuzis, 115 . LOr Mizeravel Luiza Estrella leigo feminino - - - - - [em uso] [uso próprio] -
116 Rua dos Fuzis, 116 . LOr - Maria Exepriaca Gomes leigo feminino 48$000 7$200 $648 6 varanda, cozinha e quintal [em uso] aluguel Maria Claudina
117 Rua dos Fuzis, 117 . LOr - Antonio de Souza Mello leigo masculino 24$000 3$600 $324 4 quintal [em uso] [uso próprio] -
118 Rua dos Fuzis, 118 . LOr - Manoel Francisco leigo masculino 12$000 3$600 $324 2 quintal [em uso] aluguel Maximinianno Ferreira dos Santos
119 Rua dos Fuzis, 119 . LOr - Vidal Lopes leigo masculino 20$000 2$400 $216 2 - [em uso] [uso próprio] -
120 Rua dos Fuzis, 120 . LOr - Maria Thereza leigo feminino 18$000 2$700 $202 2 quintal [em uso] [uso próprio] -
121 Largo da Viuva, 121 . LN - Joanna Paula leigo feminino 24$000 3$600 $324 5 quintal [em uso] [uso próprio] -
122 Largo da Viuva, 122 . LOr Dona Dona Antonia Maria Pereira leigo feminino - - - - - cem morador [sem uso] -
123 Largo da Viuva, 123 . LOr Dona Dona Antonia Maria Pereira leigo feminino 48$000 5$400 $486 4 quintal [em uso] [uso próprio] -
124 Largo da Viuva, 124 . LOr - Caetana Maria leigo feminino 24$000 3$600 $324 3 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
125 Largo da Viuva, 125 . LS - Sebastião Baptista leigo masculino 12$000 1$800 $162 2 - [em uso] [uso próprio] -
126 Largo da Praça, 126 . LN Capitão Capitão Raimundo Fernandes Pereira leigo masculino 192$000 24$000 2$160 11 varanda, cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
127 Largo da Praça, 127 . LN - João Ribeiro Nunes leigo masculino 18$000 2$400 $216 3 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
128 Largo da Praça, 128 . LN - Antonia Luiza Dias leigo feminino 24$000 3$600 $324 5 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
129 Largo da Praça, 129 . LOc Dona Dona Maria Francisca leigo feminino 48$000 5$400 $486 5 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
130 Largo da Praça, 130 . LOc - Joze Brandão leigo masculino - - - - - cem morador [sem uso] -
131 Largo da Praça, 131 . LOc - Francisco Joze da Silva leigo masculino 24$000 3$600 $324 3 quintal [em uso] aluguel Clemente Joze
132 Largo da Praça, 132 . LOc - Maria Suares leigo feminino 60$000 7$200 $648 9 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
133 Largo da Praça, 133 . LOc Confraria Confraria do Rozario religioso n/a - - - - - cem morador [sem uso] -
134 Largo da Praça, 134 . LOc - Manoel Ramalho Ortigas leigo masculino - - - - - [em uso] mora gratis Jozé Nunes Mizerável
135 Largo da Praça, 135 . LOr Furriel Furriel Theotonio Carlos Ramalho leigo masculino - - - - - feixada [sem uso] -
136 Largo da Praça, 136 . LOr Furriel Furriel Theotonio Carlos Ramalho leigo masculino 144$000 14$400 1$296 7 quintal [em uso] [uso próprio] -
137 Largo da Praça, 137 . LOr - Joze Guilherme leigo masculino 42$000 5$400 $486 4 cozinha e quintal [em uso] mora gratis Claudete
138 Largo da Praça, 138 . LOr - Caetano Esteves da Palma leigo masculino 42$000 5$400 $486 4 cozinha e quintal [em uso] mora gratis Maria Luiza
139 Largo da Praça, 139 . LOr - Sebastianna Maria da Conceição leigo feminino 24$000 3$600 $324 4 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
140 Largo da Praça, 140 . LOr Mizeravel Nataria Ribeiro da Costa leigo feminino - - - - - [em uso] [uso próprio] -
141 Largo da Praça, 141 . LOr Mizeravel Domicianna Maria leigo feminino - - - - - [em uso] [uso próprio] -
142 Largo da Praça, 142 . LOr - Lucianna Fartada leigo feminino 24$000 3$600 $324 3 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
143 Largo da Praça, 143 . LOr - Domingos Gonçalves Bastos leigo masculino 24$000 3$600 $324 4 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -

(v
)

144 (vazio), 144 . LN Tenente Tenente Joze Bernardino Senna Ferreira leigo masculino 180$000 21$600 1$944 7 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
145 Rua da Matriz, 145 . LOr - Francisca de Araujo leigo feminino 24$000 3$600 $324 4 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
146 Rua da Matriz, 146 . LOr Reverendo Reverendo Thome de Crasto Carneiro religioso masculino 24$000 3$600 $324 4 varanda e quintal [em uso] mora gratis Antonia Luzia de Almeida
147 Rua da Matriz, 147 . LOr Padre Padre Bras Antonio religioso masculino 36$000 9$000 $810 6 cozinha e quintal [em uso] mora gratis Dona Arcangela
148 Rua da Matriz, 148 . LOr - Mathias Joaquim da Silva leigo masculino 24$000 3$600 $324 3 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
149 Rua da Matriz, 149 . LOr - Sebastianna de Souza Estrela leigo feminino 24$000 3$600 $324 3 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
150 Rua da Matriz, 150 . LOr - Joaquim do O leigo masculino 12$000 1$800 $162 2 varanda e quintal [em uso] mora gratis Caetano Esteves da Palma
151 Rua da Matriz, 151 . LOr Dona Dona Anna Vasala [de Santo Antonio] leigo feminino 56$000 7$200 $668 5 varanda, cozinha e quintal [em uso] mora gratis Maria Neves
152 Rua da Matriz, 152 . LOr Capitão Capitão Raimundo Fernandes [Pereira] leigo masculino 60$000 7$200 $648 2 cozinha e quintal [em uso] mora gratis Francisca de Araujo Lima
153 Rua da Matriz, 153 . LOr - Antonio Maxado de Gosmão leigo masculino 12$000 2$700 $243 3 varanda, cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
154 Rua da Matriz, 154 . LOr Tenente Coronel (legatarios) Tenente Coronel [Domingos P. Velha Rial - 1810] leigo masculino 12$000 2$400 $216 2 varanda e quintal [em uso] mora gratis Quiteria Gonçalves
155 Rua da Matriz, 155 . LOc Mizeravel Manoel Caetano Metello leigo masculino - - - - - [em uso] [uso próprio] -
156 Rua da Matriz, 156 . LOc Secretaria Secretaria do Terço religioso n/a 24$000 5$400 $486 3 cozinha e quintal [em uso] aluguel Silvania Freitas
157 Rua da Matriz, 157 . LOc - Antonio Rodrigues Lourenço leigo masculino 48$000 7$200 $648 5 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
158 Largo da Matriz, 158 . LN Mizeravel Marianna Ortis leigo feminino - - - - - [em uso] [uso próprio] -
159 Largo da Matriz, 159 . LN - Ignez Vitoria leigo feminino 19$000 2$400 $216 3 quintal [em uso] [uso próprio] -
160 Largo da Matriz, 160 . LN Dona Dona Izabel Pinto de Oliva leigo feminino - - - - - cem morador [sem uso] -
161 Largo da Matriz, 161 . LN - Francisca Caetana leigo feminino - - - - - cem morador [sem uso] -
162 Largo da Matriz, 162 . LN - Vicencia da Silva leigo feminino 40$000 4$500 $405 4 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
163 Largo da Matriz, 163 . LN Capitão Capitão Joze Pereira Nogueira leigo masculino - - - - - cem morador [sem uso] -
164 Largo da Matriz, 164 . LOc Confraria Confraria do Senhor do Bonfim religioso n/a 36$000 5$400 $486 4 cozinha e quintal [em uso] mora gratis Antonio Maxado de Gosmão
165 Largo da Matriz, 165 . LOc Padre Padre Lucas [Freire] religioso masculino 60$000 7$200 $648 5 varanda e quintal [em uso] mora gratis Siprianno da Silva
166 Largo da Matriz, 166 . LOc Reverendo Reverendo Thome de Crasto Carneiro religioso masculino 144$000 18$000 1$620 7 cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
167 Largo da Matriz, 167 . LOc Reverendo Reverendo Thome de Crasto Carneiro religioso masculino 24$000 3$600 $324 4 varanda e quintal [em uso] mora gratis Marcelo de Souza Estrella
168 Largo da Matriz, 168 . LOc - Soterio Pereira leigo masculino 36$000 4$500 $405 3 varanda e quintal [em uso] mora gratis Maria Correia
169 Largo da Matriz, 169 . LOc - Justa Francisca leigo feminino 48$000 5$400 $486 4 varanda, cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
170 Largo da Matriz, 170 . LOc - Francisca Vieira de Borges leigo feminino 36$000 2$700 $243 3 varanda, cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
171 Largo da Matriz, 171 . LOc - Anna Joaquina leigo feminino - - - - - [em uso] mora gratis Francisco Correa Mizeravel

(v
)

172 (vazio), 172 . LN - João da Mata leigo masculino 40$000 5$400 $486 4 varanda, cozinha e quintal [em uso] [uso próprio] -
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(v
)

173 (vazio), 173 . LN - Rita da Fonseca leigo feminino - - - - - cem morador [sem uso] -
174 Rua da Contage, 174 . LOc Confraria Confraria de Nossa Senhora do Rozario religioso n/a - - - - - cem morador [sem uso] -
175 Rua da Contage, 175 . LOc - Maria Francisca leigo feminino 24$000 3$600 $324 4 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
176 Rua da Contage, 176 . LOc - Felizarda Fernandes leigo feminino 24$000 2$400 $216 2 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
177 Rua da Contage, 177 . LOc - Raimundo Furtado leigo masculino 24$000 3$600 $324 - - [em uso] mora gratis Ludovica Baptista
178 Rua da Contage, 178 . LOc - Luis de São Joze leigo masculino 12$000 1$800 $162 3 - [em uso] [uso próprio] -
179 Rua da Contage, 179 . LOc - Anna Maria Rabelo leigo feminino 36$000 4$500 $486 5 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
180 Rua da Contage, 180 . LOc - Maria Baptista leigo feminino 15$000 1$800 $162 2 quintal [em uso] [uso próprio] -
181 Rua da Contage, 181 . LOc Mizeravel Maria Pereira leigo feminino - - - - - [em uso] [uso próprio] -
182 Rua da Contage, 182 . LOc - Anna Teixeira leigo feminino - - - - - cem morador [sem uso] -
183 Rua da Contage, 183 . LOc - Anna Alves Varanda leigo feminino 12$000 1$500 $135 2 - [em uso] [uso próprio] -
184 Rua da Contage, 184 . LOc - Maria da Caetana leigo feminino 12$000 1$500 $135 2 - [em uso] [uso próprio] -
185 Rua da Contage, 185 . LOc - Luis Alves Varandas leigo masculino - - - - - cem morador [sem uso] -
186 Rua da Contage, 186 . LOr - Manoel da Silva Guedes leigo masculino 36$000 3$600 $324 3 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
187 Rua da Contage, 187 . LOr - Sebastião Alves Varandas leigo masculino - - - - - cem morador [sem uso] -
188 Rua da Contage, 188 . LOr - Maria Alves Varandas leigo feminino 24$000 3$600 $324 5 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
189 Rua da Contage, 189 . LOr - Maximo Pereira da Crus leigo masculino 24$000 3$600 $324 5 varanda e quintal [em uso] [uso próprio] -
190 Rua da Contage, 190 . LOr - Anna Joaquina Correa leigo feminino - - - - - desmanxada [sem uso] -
191 Rua da Contage, 191 . LOr - Euzebia Vieira leigo feminino - - - - - cem morador [sem uso] -
192 Rua da Contage, 192 . LOr - Lucianna Francisca leigo feminino 24$000 3$600 $324 3 quintal [em uso] [uso próprio] -
193 Rua da Contage, 193 . LOr - João Leite leigo masculino 24$000 3$600 $324 3 quintal [em uso] [uso próprio] -
194 Rua da Contage, 194 . LOr Dona Mizeravel Dona Maria Joanna leigo feminino - - - - - [em uso] [uso próprio] -
195 Beco de São Benedito, 195 . LOc - Bernardo Pacheco leigo masculino 36$000 4$500 $405 5 varanda e quintal [em uso] mora gratis Maria Anonia
196 Beco de São Benedito, 196 . LOc - Joaquim Joze da Costa leigo masculino - - - - - desmanxada [sem uso] -
197 Beco de São Benedito, 197 . LOr Defunta Defunta Francisca Ferreira leigo feminino - - - - - cem morador [sem uso] -
198 Beco de São Benedito, 198 . LOr Mizeravel Maria Antonia Alves leigo feminino - - - - - [em uso] [uso próprio] -
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1 Sitio do Bayão - Joze da Costa Gomes masculino sitio 2625 X 3500 herança todo cultivado 3 escravos não 
2 Sitio do Bayão (o mesmo sítio) - Luis Manoel Gomes masculino sitio 855 X 875 herança cultivado - não 
3 Sitio do Bayão (o mesmo sítio) Furriel Furriel Domingos Joze Sardinha masculino sitio 1750 X 3000 herança todo cultivado 1 escravo não 
4 Sitio do Bayão (o mesmo sítio) - Feliciano da Souza Guerra masculino sitio 750 X 750 herança todo cultivado 6 escravos não 
5 Sitio do Bayão (o mesmo sítio) - Antonio Vieira da Cunha masculino sitio 750 X 750 compra todo cultivado - não 
6 Sitio do Bayão (o mesmo sítio) Dona Viuva Dona Viuva Madalena Andreza de Jesus feminino sitio 1500 X 1500 compra todo cultivado 6 escravos não 
7 Citio do Buriti - Anna Maria da Conceição feminino sitio 3000 X 750 compra todo cultivado 1 escravo não 
8 Sitio do Capivari - Manoel Gonçalves Bastos masculino sitio 1500 X 750 compra todo cultivado 3 escravos não 
9 Sitio do Capivari - Adriano de Moraes e Antonio Manoel de Moraes masculino sitio 750 X 750 compra todo cultivado - sim

10 Sitio Campo Alegre - João Rodrigues Moreira masculino sitio 3000 X 3000 compra cultivado - não 
11 Sitio do Capivari - Ignacio Cardozo de Siqueira masculino sitio 750 X 1500 compra cultivado - não 
12 Sitio do Monjolinho - Manoel Cardozo e Antonio Cardozo masculino sitio 750 X 1500 compra cultivado - não 
13 Sitio da Posse - Pantalião Cordeiro masculino sitio 750 X 750 compra cultivado - não 
14 Sitio do Carurû - João da Maya Silva masculino sitio 1500 X 3000 compra cultivado - não 
15 Sitio do Carurû - Manoel de Assumpção masculino sitio 1500 X 1500 compra cultivado 3 escravos não 
16 Sitio da Taperinha - Jeronimo de Lima do Prado masculino sitio 375 X 375 compra cultivado - não 
17 Sitio da Onça - Manoel de Gois masculino sitio 375 X 375 dadiva cultivado - não 
18 Sitio da Onça - Ignacio de Goys masculino sitio 750 X 200 compra cultivado - não 
19 Sitio do Capivari - Joze Fernandes da Fonseca masculino sitio 3000 X 1500 herança cultivado 1 escravo não 
20 Sitio de São João - Joze Joaquim Beira masculino sitio 750 X 750 herança cultivado - não 
21 Sitio do Capivari - Rita Maria feminino sitio 750 X 750 compra cultivado - não 
22 Sitio do Capivari - Antonio Pereira Leal masculino sitio 750 X 1500 compra cultivado 10 escravos não 
23 Sitio do Capivari - Manoel Alves da Costa masculino sitio 1500 X 1500 compra cultivado - não 
24 Sitio do Papuanzal - Antonio Joze Cabral masculino Districto da Villa 1500 X 3000 compra cultivado - não 
25 Sitio do Papuanzal - Luis Lopes da Silva masculino sitio 1500 X 1500 herança cultivado - não 
26 Sitio do Rio das Pedras - Felippe Neri masculino sitio 1500 X 1125 compra cultivado - sim
27 Sitio da Ponte pequena - Martinho Garcia Pais masculino sitio 750 X 750 posse cultivado - não 
28 [rasgado] Antas - Silvestre Francisco Davila masculino sitio 9000 X 3000 compra cultivado 7 escravos não 
29 Sitio da Boavista - Manoel dos Anjos masculino sitio 1500 X 750 compra cultivado - sim
30 Sitio da Conceição - Antonio Pereira Rego masculino sitio 750 X 375 compra cultivado - não 
31 Sitio da Conceição - Paulo Pereira de Barros masculino sitio 125 X 750 compra cultivado - não 
32 Citio da Conceição - Antonio Pereira de Faria masculino sitio 750 X 750 compra cultivado - não 
33 Sitio das Antas - João Pires de Lima masculino sitio 750 X 1125 compra cultivado 3 escravos não 
34 Sitio de São João Tenente Tenente Francisco Borges [Pires] masculino sitio 3000 X 3000 compra cultivado 21 escravos sim
35 Sitio das Antas - Ignez Francisca Guimaraens feminino sitio 1500 X 750 compra cultivado - não 
36 Sitio das Antas - Ignacio Francisco da Fonseca masculino Arrayal d´Anicuns 3000 X 3000 compra cultivado 1 agregado não 
37 Sitio  [rasgado]tas - João da Cunha Zuzarte masculino sitio 750 X 375 compra cultivado - não 
38 Sitio das Antas - Joze Ignacio de Moraes masculino sitio 1500 X 1500 posse - - não 
39 Sitio das Antas - Manoel Nunes de Moraes masculino sitio 1500 X 750 posse - - não 
40 Sitio de Santa Roza - Manoel de Moraes Cardozo masculino sitio 1500 X 2225 posse - - não 
41 Sitio das Antas - Ifigenia Mendes feminino sitio 375 X 750 posse cultivado 3 escravos não 
42 Sitio das Antas - Antonio Mendes da Silva masculino sitio 750 X 750 posse cultivado - não 
43 Citio da Extrema - Claudiano Joze Tavares e Jermano Joze do Nascimento masculino sitio 3000 X 1500 compra - - não 
44 Sitio dos Barreiros - João Joze da Silva masculino sitio 1500 X 750 posse e compra - - não 
45 Sitio da Piracanjuba - Joaquim Pereira Valente masculino Minas do Arraial de Anicuns 1500 X 1500 posse cultivado 1 agregado não 
46 Sitio da Boavista - Francisco Xavier de Siqueira masculino sitio 750 X 750 compra cultivado - não 
47 Sitio de S. João da Piracanjuba Tenente Tenente Joaquim da Costa Ferreira masculino sitio 3000 X 1500 compra cultivado 10 escravos não 
48 Sitio da Piracanjuba - Luis Barboza Velozo masculino sitio 2250 X 2250 dote cultivado 12 escravos não 
49 Sitio da Piracanjuba - Francisco Rodrigues de Paula masculino sitio 2250 X 750 compra cultivado 4 escravos não 

Fonte:  Arquivo Histórico do Estado de Goiás . Documentação Avulsa I – Caixa 9 - 1818 – Pacote 2

"Relação dos Habitantes aSituados no termo da Freguezia d´Nossa Senhora do Rozario, Minas d´Meia Ponte, Comarca de Villa 
boa d´Goyaz"
por Joaquim Alves de Oliveira . 1818
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50 Sitio da Piracanjuba Dona Dona Gertrudes Freitas feminino sitio 1500 X 750 compra cultivado 9 escravos não 
51 Sitio do Corrente - Antonio Luis Pereira masculino sitio 1500 X 1500 compra cultivado - não 
52 Sitio do Rio dos Patos - João Gonçalves de Lara masculino sitio 1500 X 3000 compra cultivado - não 
53 Sitio da Conceição - Venancia Gonçalves dos Santos feminino sitio 750 X 750 compra cultivado 2 escravos não 
54 Sitio do Mucambo Alferes Alferes Alexandre Rodrigues de Moraes masculino sitio 6000 X 3000 compra cultivado 13 escravos não 
55 Sitio do Bom Jardim - Francisco Rodrigues de Moraes masculino sitio 3000 X 3000 compra cultivado 7 escravos não 
56 Sitio do Borití - Joze Pereira de Oliveira masculino sitio 9000 X 6000 compra cultivado 9 escravos não 
57 Sitio do Mucambo - Bras Antonio de Godois masculino sitio 1500 X 1500 dadiva cultivado 6 escravos não 
58 Sitio das Contendas - Joaquim Gomes Louza masculino sitio 1500 X 4500 compra cultivado 11 escravos não 
59 Sitio das Formigas - Pedro Rodrigues dos Santos masculino sitio 1500 X 750 sesmaria cultivado 33 escravos sim
60 Sitio de S. Jeronimo Padre Padre Joze de Moraes Barreto masculino sitio 1500 X 750 compra cultivado 4 escravos não 
61 Sitio do Corralinho - Anna Lemes feminino sitio 750 X 375 dadiva cultivado - não 
62 Sitio do Curralinho - Manoel Moreira Ramos masculino sitio 750 X 750 compra cultivado 3 escravos não 
63 Sitio das Lages - Manoel Antonio Bastos masculino sitio 1500 X 1500 compra cultivado 6 escravos não 
64 Sitio de S. João - Pedro Soares Pires masculino sitio 750 X 750 posse cultivado - não 
65 Sitio do Corta rabo - Joze Rodrigues Chaveiro masculino sitio 1500 X 750 compra - - não 
66 Sitio do Vazador - Manoel Joze de Oliveira masculino sitio 1500 X 750 compra cultivado 2 escravos não 
67 Sitio da Beira do Rio do Corumbá - Pedro Alexandrino da Silva masculino sitio 1500 X 375 compra cultivado 1 escravo não 
68 Sitio ao pé do Ribeirão das Galinhas - Joze Francisco Maciel masculino Salgado ao pé do Ro. de S. Francisco 3000 X 1500 compra cultivado 1 administrador não 
69 Sitio do Capão - Manoel de Godoes Cardozo masculino sitio 1500 X 375 compra cultivado 2 escravos não 
70 Sitio das Galinhas - Joze Pereira Dultra masculino sitio 1500 X 1500 compra cultivado 14 escravos não 
71 Sitio Motum - Joze Pereira Dultra masculino [Sitio das Galinhas] 750 X 750 compra cultivado 1 agregado não 
72 Sitio de S. Roza Dona Viuva Dona Felicia de Freitas Leal viuva feminino sitio 1500 X 750 compra cultivado 8 escravos não 
73 Sitio de S. Luis - Antonio Gomes da Silva e Companhia masculino sitio 2250 X 1500 compra cultivado 5 escravos não 
74 Sitio de Sto. Antonio - Joaquim da Cunha Bastos masculino sitio 3000 X 1500 compra cultivado 8 escravos não 
75 Sitio das Congonhas - Pedro Sardinha da Costa e Manoel Sardinha da Costa masculino sitio 2250 X 1125 herança e sesmaria cultivado 13 escravos não 
76 Sitio das Congonhas - Francisco da Silva de Oliveira masculino sitio 1500 X 1875 herança e sesmaria cultivado 5 escravos não 
77 Sitio da Cutia - João Sardinha da Costa masculino sitio 750 X 750 compra cultivado 1 escravo não 
78 Sitio do Furriel - Joze Fernandes de Souza e Maria dos Santos vários sitio 375 X 750 compra cultivado - não 
79 Sitio do Ribeirão - João Manoel de S. Boaventura masculino sitio 2250 X 750 compra cultivado - não 
80 Sitio das Congonhas - Ignacio Bueno masculino sitio 750 X 750 compra cultivado - não 
81 Sitio ao pé do Rio Corumbá - Francisco Fernandes Vianna masculino sitio 1500 X 750 posse cultivado - não 
82 Sito Beira do Corumbá - Antonio Joze de Couto masculino sitio 1500 X 1500 sesmaria cultivado - não 
83 Sitio da Capetinga - João Ferreira de Queiros masculino sitio 750 X 750 compra cultivado - não 
84 Sitio da Capetinga Viuva Roza Maria do Espirito Santo viuva feminino sitio 750 X 750 compra cultivado - não 
85 Sitio das Laranjeiras - Joze Rodrigues da Silva masculino sitio 7750 X 7750 compra cultivado - não 
86 Sitio da Capitinga - Manoel Joaquim de S. Paio masculino sitio 375 X 375 compra cultivado - não 
87 Sitio aterro - Thereza Maria de Jesus feminino sitio 2250 X 750 compra cultivado - não 
88 Sitio do Aterro - Francisco Vieira da Cunha masculino sitio 2255 X 750 compra cultivado - não 
89 Sitio das Congonhas Padre Padre Antonio da Costa Teixeira masculino Capella do Corumbá 1500 X 750 compra cultivado - sim
90 Sitio ao pé do Corumbá - Maria Roza Moraes feminino sitio 750 X 750 compra cultivado 1 escravo não 
91 Sitio do Campo Limpo Padre Padre Antonio da Costa Teixeira masculino Capella do Corumbá 3000 X 750 compra cultivado - sim
92 Sitio do Corumbá - Francisco Pinto Taveira masculino sitio 1500 X 375 compra cultivado 5 escravos não 
93 Sitio da Bagajem Padre Padre Jeronimo Joze d'Campos masculino sitio 750 X 750 compra cultivado 6 escravos sim
94 Sitio do Ribeirão - Simão Lucas masculino sitio 1500 X 750 compra cultivado - não 
95 Sitio do Quilombo - Manoela Gonçalves feminino sitio 3000 X 1500 herança parte cultivado - não 
96 Sitio do Bombaia - Joze Lopes de Magalhaens masculino sitio 750 X 375 compra parte cultivado - não 
97 Sitio da Posse - Agostinho Rodrigues da Cruz masculino sitio 3000 X 3000 compra parte cultivado - não 
98 Sitio do Tapão - Joze Fontes Leal masculino sitio 1500 X 1500 compra cultivado - não 
99 Sitio do Taquaral - Manoel da Silva masculino sitio 750 X 750 compra cultivado - não 

100 Sitio Xavier Zinho - Francisco Alvarez da Silva masculino sitio 3000 X 4500 posse cultivado - não 
101 Sitio Facão - Sebastião Alvarez da Silva e Thomas de Abreu masculino sitio 1500 X 1500 compra cultivado 2 escravos não 
102 Sitio das Mamoneiras - João Rodrigues Lobato masculino sitio 1500 X 1500 compra cultivado 1 escravo não 
103 Sitio das Areas - Antonio Peixoto de Carvalho masculino sitio 3000 X 4500 compra parte cultivado 7 escravos não 
104 Sitio das Areas - Maria de Souza e Thereza de Souza feminino Agua Clara, ao pe do Arrl. dos Couros 3000 X 3000 herança cultivado - não 
105 Sitio da Contagem Velha - João de Souza Cruz masculino sitio 1500 X 3000 compra cultivado 1 escravo não 
106 Sitio do Ribeirão - Manoel Gomes de Moraes masculino sitio 3000 X 3000 herança cultivado - não 
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107 Sitio dos Macacos - Joze Coelho Guimaraens masculino sitio 3000 X 3000 compra parte cultivado - não 
108 Sitio das Duas pontes - Izabel da Cunha e mais herdeiros vários sitio 3000 X 3000 herança cultivado 13 escravos não 
109 Sitio de S. João - Francisca Maria de Moraes feminino sitio 3000 X 3000 compra cultivado 2 escravos não 
110 Sitio d´Agoa fria - Maria da Costa feminino sitio 1500 X 3000 compra cultivado 4 escravos não 
111 Sitio de Mendes - Thome Correa Leandro masculino sitio 1500 X 1500 compra cultivado - não 
112 Sitio da Posse - João Correa Leandro masculino sitio 2250 X 750 compra cultivado - não 
113 Sitio dos Barreiros - Martinho da Silva Lima masculino sitio 750 X 1500 compra cultivado 1 escravo não 
114 Sitio das Capetingas - Antonio Francisco de Oliveira masculino sitio 750 X 750 posse cultivado - não 
115 Sitio das Capetingas - Joze Francisco de Oliveira masculino sitio 1500 X 1500 posse cultivado - não 
116 Sitio da Lagoa - Joze da Costa Ribeiro masculino sitio 1500 X 750 compra cultivado - não 
117 Sitio da Caxueira - João Evangelista masculino sitio 1500 X 1500 compra cultivado - não 
118 Sitio da Sapezal - João Vaz da Silva masculino sitio 325 X 325 compra cultivado - não 
119 Sitio da Vella - Manoel Barboza Lima masculino sitio 2250 X 325 esmola cultivado - não 
120 Sitio do Sapezal - Joze Joaquim dos Santos masculino sitio 750 X 325 compra cultivado - não 
121 Sitio da Varginha - Anna Rodrigues d´Jesus feminino sitio 1500 X 1500 herança cultivado 2 escravos não 
122 Sitio da Fazenda - Joaquim Placido (filho do morador q foi Alfs. Antonio Joaquim) masculino sitio 1500 X 1500 compra cultivado - não 
123 Sitio dos Possoens - Manoel Joze d´Araujo masculino sitio 750 X 750 posse cultivado 1 escravo não 
124 Sitio do Briozo - Joze Ribeiro Furtado masculino sitio 750 X 750 compra cultivado - não 
125 Sitio da Taboca - João da Costa Freire masculino sitio 3000 X 3000 compra cultivado 1 escravo não 
126 Sitio da Martha - Martha Martins d´Moraes feminino sitio 3000 X 3000 compra cultivado 7 escravos não 
127 Sitio do Taquaril - Manoel Julião da Fonseca masculino sitio 750 X 3000 posse parte cultivado - não 
128 Sitio do Corumbá - Manoel Joaquim Soares de Aguiar masculino sitio 1500 X 3000 compra cultivado - não 
129 Sitio do Chapeo - Antonio Rodrigues da Costa masculino sitio 1500 X 1500 compra cultivado - não 
130 Sitio da Barra da Fazenda - Lino Gomes Bezerro masculino sitio 750 X 325 compra cultivado 1 escravo não 
131 Sitio do Tapanhuauanga - Clara Maria de Souza, Custodia Maria de Jesus e Ursula Maria Trindade feminino sitio 50 X 40 dadiva cultivado - não 
132 Sitio do Pissarrão - Jozefa Barboza de Oliveira feminino sitio 30 X 30 herança cultivado - não 
133 Pissarrão Tenente Tenente Luciano Ferreira da Costa masculino arraial 1500 X 750 compra todo cultivado 4 escravos não 
134 Sitio do Pinheiro - Joze Torcato de Siqueira masculino sitio 375 X 4500 herança maior parte cult. 4 escravos não 
135 Sitio da Conceição Dona Dona Barbara Maria da Conceição feminino arraial 1500 X 750 compra cultivado 4 escravos não 
136 Sitio da Caissara d´baixo Alferes Alferes Francisco Ferreira de Souza masculino sitio 1500 X 1500 compra parte cultivado 4 escravos não 
137 Sitio da Caissara de Sima Capitão Capitão Antonio da Silva Moreira masculino sitio 375 X 200 herança todo cultivado 10 escravos sim
138 Sitio dos Corraleiros - Manoel Rodrigues da Silva masculino sitio 375 X 375 compra todo cultivado - não 
139 Sitio do Rio das Pedras Dona Dona Angelica Thomazia da Conceição e mais herdeiros vários sitio 3000 X 3000 herança parte cultivado 7 escravos não 
140 Sitio da Posse Tenente Tenente Luciano Ferreira da Costa masculino arraial 750 X 750 compra parte cultivado - não 
141 Sitio do Bonfim Dona Dona Maria Jozefa Curado feminino sitio 3000 X 3000 compra cultivado 9 escravos sim
142 Citio do Mondengo Dona Dona Mariana do Divino Cordeiro feminino arraial 3000 X 2200 compra parte cultivado - não 
143 Sitio da Borda da Matta - Gonçalo Marques Ferreira masculino sitio 2250 X 1500 herança parte cultivado 8 escravos não 
144 Sitio da Lavra - Martinho da Silva Bezerra masculino sitio 1500 X 750 herança parte cultivado 1 escravo sim
145 Sitio da Borda da Mata - Antonio Joze Chaves masculino sitio 750 X750 compra parte cultivado - não 
146 Sitio do Padre Souza - Ignacio Joze Loureiro masculino sitio 1500 X 2250 compra cultivado - não 
147 Sitio da Borda do Mato - Francisco da Cunha masculino sitio 750 X 375 herança maior parte cult. - não 
148 Sitio da Posse - Maria Vicencia de Siqueira feminino sitio 750 X 750 compra todo cultivado - não 
149 Sitio do Macaco - Anna Roza Vaz e herdeiros vários sitio 750 X 750 emprestimo parte cultivado - não 
150 Sitio do Cocal - Manoel Joze Leite masculino sitio 1500 X 375 dote parte cultivado - não 
151 Sitio do Cocal - Joze Felix masculino sitio 1500 X 375 compra parte cultivado - não 
152 Sitio do Taquaral - Hypolito Joze Soares masculino sitio 375 X 375 posse parte cultivado - não 
153 Sitio do Bonito - Manoel Duarte masculino sitio 750 X 1500 compra parte cultivado 4 escravos não 
154 Sito da Furquilha - João da Silva Dias masculino sitio 3000 X 750 posse parte cultivado - não 
155 Sitio de S. Anna - Joze Rodrigues do Nascimento masculino sitio 1500 X 1500 compra maior parte cult. 3 escravos não 
156 Sitio do Monte vedis (?) - Ignacio Rodrigues da Luz masculino sitio 750 X 750 herança parte cultivado 5 escravos não 
157 Sitio da Fazenda - Francisco Joze Duarte masculino sitio 750 X 750 herança parte cultivado 1 escravo não 
158 Engenho de S. Joze e Almas - João Joze Correa de Sá masculino [engenho] 'rezide no mesmo sitio' 1500 X 1500 sesmaria parte cultivado 10 escravos não 
159 Sitio do Padre Souza assima - João Joze Loureiro masculino sitio 750 X 750 compra parte cultivado 3 escravos não 
160 Engenho de São Joaquim Capitão Comandante Capitão Comandante Joaquim Alves de Oliveira masculino arraial 7500 X 6000 compra parte cultivado 86 escravos sim
161 Engenho de S. Antonio e Almas Alferes Alferes Miguel Ignacio da Silva masculino engenho 2250 X 2250 herança parte cultivado 10 escravos sim

162 Sitio do Payol - João de Couto masculino sitio cultivado 9 escravos não 
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163 Sitio do Caxambú - Joze da Cunha Maisel masculino sitio 750 X 750 herança todo cultivado - não 
164 Sitio do Caxambú - Joaquim Pereira da Cunha masculino sitio 1500 X 1500 herança parte cultivado - não 
165 Sitio do Morro - Manoel Rodrigues da Silva masculino sitio 1500 X 1500 herança parte cultivado 5 escravos não 
166 Sitio de Santa Rita Alferes Alferes Domingos Alvares da Costa masculino sitio 375 X 1500 compra parte cultivado 7 escravos sim
167 Sitio da Cabesseira de S. Rita - Antonio da Silva Lemes masculino sitio 760 X 760 compra parte cultivado - não 
168 Sitio da Boa Vista - Lourenço Alves Correa masculino sitio 1500 X 3000 compra parte cultivado - não 
169 Sitio do Panema - Miguel Dias masculino sitio 750 X 1500 compra parte cultivado - não 
170 Sitio da Barra - Antonio Floriano da Silva masculino sitio - compra parte cultivado 4 escravos não 
171 Sitio da Caxueira - Joze Joaquim Soares masculino sitio 750 X 750 compra parte cultivado 1 escravo não 
172 Sitio da Caxueira - João Pereira Ramos masculino sitio 375 X 750 posse parte cultivado - não 
173 Sitio da Caxueira - Thome Pereira Ramos masculino sitio 750 X 1500 posse parte cultivado - não 
174 Sitio da Cabisseira do Padre Souza - Domingos Alves Teixeira masculino sitio 750 X 2250 posse parte cultivado 3 escravos não 
175 Seu Sitio sem denominação - Joze da Silva Fernandes Bella e Companhia vários sitio 1500 X 1500 compra parte cultivado - não 
176 Sitio da Farinha de S. João Tenente Tenente João Leite Pereira masculino sitio 9000 X 9000 compra parte cultivado - não 
177 Sitio de S. Anna - Joze Alves de Souza e Companheiros vários sitio 2250 X 2250 posse parte cultivado - não 
178 Sitio do Bom jardim - Thome Rodrigues da Silva masculino sitio 1500 X 750 compra parte cultivado 6 escravos não 
179 Sitio do Poancô - Joze Sardinha da Costa masculino sitio 3700 X 3700 compra parte cultivado 7 escravos sim
180 Sitio da Forquilha - Joaquim Rodrigues da Costa masculino sitio 2250 X 1500 compra todo cultivado 4 escravos não 
181 Engenho do Belem Capitão Capitão Francisco da Costa Abrantes masculino engenho 1500 X 1500 compra parte cultivado 10 escravos sim
182 Sitio das Furnas do Mato Grosso - Antonio Joze Tavares masculino sitio 1500 X 1500 herança parte cultivado 9 escravos sim
183 Sitio do Campo - João de Moraes Silva masculino sitio 1500 X 750 compra parte cultivado 10 escravos não 
184 Sitio do Mato grosso Dona Dona Victorianna Francesca de Carvalho feminino sitio 1500 X 750 compra todo cultivado 2 escravos não 
185 Sitio das Furnas de Sima - Joze Gomes de Siqueira masculino arraial 1500 X 750 compra parte cultivado 4 escravos sim
186 Sitio das Furnas de baixo - Antonio Bernardo d´Moraes masculino sitio 1500 X 1500 dote parte cultivado 5 escravos não 
187 Sitio da Conceição - Matheos Machado de Mello masculino sitio 375 X 375 compra parte cultivado 8 escravos sim
188 Sitio do Paraizo Capitão Capitão Joze Pereira da Silva masculino arraial 1500 X 750 herança todo cultivado 5 escravos sim
189 Sitio do Morro Grande Sargento Sargento João Sardinha da Costa masculino sitio 750 X 750 compra todo cultivado 5 escravos não 
190 Sitio da Laranjeira - Eugenia Gonsalves Fagundes e Companhia vários sitio 750 X 375 herança todo cultivado 4 escravos não 
191 Sitio do mar e guerra - Izidoria Maria Leite feminino sitio 30 X 20 dadiva todo cultivado - não 
192 Sitio do mar e guerra - Maria Soares Pereira feminino sitio 10 X 10 dadiva todo cultivado - não 
193 Sitio do [?] fala - Joana Maria Freire feminino arraial 375 X 750 herança todo cultivado - sim
194 Sitio do Mato escuro - Francisca Maria de Moraes d'Assumpção feminino arraial 100 X 30 compra todo cultivado - não 
195 Sitio do Mato escuro Capitão Capitão Francisco Soares e Abreu masculino sitio 375 X 375 compra todo cultivado - sim
196 Sitio do Arraial das Mentiras - Francisco Soares d'Araujo masculino arraial 375 X 375 compra todo cultivado - sim
197 Sitio do Lava pes Alferes Alferes Marcos Moreira masculino arraial 650 X 650 posse - 3 escravos sim
198 Chacra do Mar e guerra Reverendo Vigario Reverendo Vigario Joaquim Gonçalves Dias Goulão masculino arraial 375 X 375 compra parte cultivado 2 escravos sim
199 Sitio do Bom Sucesso - Joaquim Rodrigues Stiago masculino sitio 2250 X 2250 compra parte cultivado 1 escravo não 
200 Sitio do Corrego Grande - Alvaro Leite Borges masculino sitio 750 X 750 compra parte cultivado 4 escravos não 
201 Sitio do Retiro - Joaquim Soares da Siqueira masculino sitio 2250 X 3000 compra parte cultivado - sim
202 Sitio o Corrego Seco Capitão Capitão João Nunes Diniz masculino sitio 1500 X 1500 compra parte cultivado 6 escravos sim
203 Sitio do Bananal - Thereza Maria de Abreu feminino arraial 750 X 750 herança cultivado - não 
204 Sitio do Taquaral - Luiza Francisca feminino sitio 350 X 750 compra cultivado - não 
205 Sitio do Rio das Almas - Miguel do Amaral Silva masculino arraial 1500 X 1500 compra parte cultivado - sim
206 Sitio do Castello Dona Dona Maria Coelho feminino sitio 1500 X 1500 compra parte cultivado 11 escravos sim
207 Sitio do Taquaral - Vitoria dos Santos feminino sitio 100 X 375 compra todo cultivado 1 escravo não 
208 Sitio do Taquaral - Luis Manoel de Ataide masculino arraial 375 X 750 compra parte cultivado 1 escravo não 
209 Engenho de S. Benedito Dona Dona Mariana de Magalhaens Pereira feminino engenho 1500 X 4500 compra parte cultivado 11 escravos não 
210 Sitio de Santa Rita - Joze Ramos de Carvalho masculino arraial 750 X 750 compra parte cultivado 2 escravos sim
211 Sitio do Morro Sargento Mor Sargento Mor Manoel de Faria Albernas masculino sitio 1500 X 3000 sesmaria parte cultivado 20 escravos sim
212 Sitio da Senhora da Conceição - Manoel Joaquim masculino sitio 750 X 1500 compra cultivado 2 escravos sim
213 Sitio da Capela de S. Antonio [Alferes] [Alferes] Theodoro da Silva Pereira masculino sitio 750 X 750 emprestimo parte cultivado 3 escravos sim
214 Sitio da Chapada Ajudante Ajudante João Fleuri [Coelho] masculino arraial 1500 X 1500 compra - 3 escravos sim
215 Sitio da Vaca morta - Manoel Lopes da França masculino sitio 375 X 1500 emprestimo todo cultivado 2 escravos não 
216 Sitio do Corralinho Dona Dona Antonia Candida Xavier feminino sitio 1500 X 3000 herança parte cultivado 4 escravos não 
217 Sitio do Bom Jesus Capitão Capitão Joze Ignacio Ferreira masculino arraial 1500 X 1500 compra parte cultivado 3 escravos sim
218 Sitio de S. Rita - Rita Joaquina da Conceição feminino sitio 750 X 1500 herança parte cultivado 5 escravos não 
219 Engenho do Tamanduá - Ignacio de Oliveira Matozinho masculino engenho 4500 X 5050 compra parte cultivado 20 escravos sim
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220 Engenho das Araras Alferes Alferes Joaquim Camelo masculino arraial 1500 X 3000 compra parte cultivado 5 escravos não 
221 Sitio da Carranca Capitão Capitão Fidencio Graciano de Pinna masculino arraial 1500 X 3000 compra parte cultivado 6 escravos sim
222 Sitio de S. Antonio do Rio do Peixe Alferes Alferes Antonio Joaquim de Oliveira masculino sitio 1500 X 3000 posse parte cultivado 8 escravos não 
223 Sitio Bom Jardim Alferes Alferes Manoel Moreira Farinha masculino arraial 750 X 750 compra cultivado 2 escravos sim
224 Sitio do Sapezal Dona Dona Roza Maria de Souza feminino sitio 1500 X 3000 herança parte cultivado 9 escravos não 
225 Sitio da Barra das Lages - Antonio Pereira masculino sitio 1500 X 1500 compra parte cultivado - não 
226 Sitio do Cercado - Antonio João de Moraes masculino sitio 750 X 1500 emprestimo parte cultivado - não 
227 Sitio do Escuro - João da Silva do Nascimento masculino sitio 375 X 750 herança cultivado - não 
228 Sitio do Barreiro - Duarte Joze Moreira masculino sitio 375 X 375 herança parte cultivado 1 escravo não 
229 Sitio da Nargim - Joze da Rocha Leme masculino sitio 1500 X 3000 emprestimo pouco cultivado - não 
230 Sitio do Escuro de sima - Rita Maria de Jesus feminino sitio 750 X 750 herança todo cultivado - não 
231 Sitio do Mato grande - Salvador Moreira da Sila masculino sitio 1500 X 1500 emprestimo parte cultivado - não 
232 Sitio do Borití - Joze de Faria Albernas masculino sitio 1500 X 3000 posse parte cultivado 9 escravos não 
233 Sitio do Borití - Elena Maria feminino sitio 750 X 750 emprestimo quase todo cult. - não 
234 Sitio do Borití - Luis Manoel de Matos masculino sitio 375 X 750 posse todo cultivado - não 
235 Sitio do Borití - Joaquim Vieira masculino sitio 750 X 750 posse parte cultivado - não 
236 Sitio dos Possoens - Francisco Rodrigues Mendonça masculino sitio 1500 X 3000 posse parte cultivado 2 escravos não 
237 Sitio Campo Redondo - João Antonio Mendes masculino sitio 750 X 750 posse cultivando 2 escravos não 
238 Sitio da Serra Negra de Sima - Felizardo da Costa Freire masculino sitio 750 X 750 compra cultivando 2 escravos não 
239 Sitio da Serra Negra de baixo - Miguel Bueno (como administrador do Capm. Joze Pais) masculino sitio 3000 X 6000 compra parte cultivado 1 administrador não 
240 Sitio do Corrego do Ouvidor - Athanazio Pereira Ribeira masculino sitio 3000 X 6000 posse - - não 
241 Sitio dos Olhos de Agoa - Joze Pereira Ramos masculino sitio 750 X 1500 posse cultivado - não 
242 Sitio do Chafaris - Francisco de Paula Barboza masculino sitio 1500 X 4500 posse parte cultivado 1 escravo não 
243 Sitio do Salobro - João Ribeiro Bicudo masculino sitio 6000 X 6000 posse - 1 escravo não 
244 Fazenda da Boa vista - João Ribeiro Bicudo masculino fazenda do Salobro 1750 X 1750 posse cultivado - não 
245 Sitio do Monjolo - Manoel de Barros Lima masculino sitio 375 X 375 compra parte cultivado - não 
246 Sitio da Boa Vista - Manoel Domingues Lima masculino sitio 750 X 750 dote cultivando 1 escravo não 
247 Sitio do Fidalgo - Lourenço Rodrigues masculino sitio 750 X 3000 posse cultivando - não 
248 Sitio dos Morrinhos - Eleutherio Furtuozo masculino sitio 1500 X 750 posse cultivando - não 
249 Sitio de S. João - Joze Nunes masculino sitio 3000 X 3000 compra cultivando - não 
250 Sitio da Parreira - Antonio de Souza Moraes masculino sitio 6000 X 6000 compra parte cultivado - não 
251 Fazenda da Agoa dosse - Manoel Leite de Barros masculino fazenda 1500 X 1500 posse cultivando 1 escravo não 
252 Fazenda Seca - Manoel Francisco Povoa masculino Julgado de Trahiras 3000 X 7000 compra parte cultivado 3 escravos não 
253 Fazenda do Retiro - Gonçalo de Mendanha masculino [fazenda] 'rezide no mesmo sitio' 1150 X 6000 herança cultivando 10 escravos não 
254 Sitio do Porto do Maranhão - Antonio Martins masculino sitio 1150 X 1150 emprestimo cultivado - não 
255 Sitio do Porto de sima - Serafim de Souza Moraes masculino sitio 1500 X 3000 herança parte cultivado 5 escravos não 
256 Fazenda do Taquaral - Manoel Alvez Pedroza masculino fazenda 1500 X 3750 posse parte cultivado - não 
257 Fazenda do Pouzo Alegre - Thereza Ferreira da Silva e Companhia vários Pilar 3000 X 3000 herança parte cultivado 1 escravo não 
258 Sitio atras da Serra - Antonio Guimaraens masculino sitio 1500 X 1500 dote parte cultivado 1 escravo não 
259 Sitio da Capela do Rio do Peixe Tenente Tenente Bernardo da Costa Santos masculino arraial 3000 X 3000 compra parte cultivado 13 escravos sim
260 Sitio do Campo Limpo - João Joze Dias masculino sitio 750 X 1500 compra todo cultivado 5 escravos sim
261 Sitio da Raizama - Ignacio de Barros masculino sitio 375 X 750 compra cultivado 1 escravo não 
262 Sitio da Raizama Dona Dona Caetana Pereira de Souza feminino arraial 750 X 750 compra todo cultivado - sim
263 Sitio de São João Reverendo Reverendo Francisco Ignacio de Faria Vivas masculino arraial 1500 X 3000 compra parte cultivado 7 escravos sim
264 Sitio dos Cabasseiros Reverendo Reverendo Jeronimo Joze Campos masculino Engenho da Bagagem 375 X 750 compra todo cultivado 1 escravo sim
265 Sitio do Pedregulho - [Gertrudes] Maria da Penha feminino sitio 350 X 1250 herança cultivado - sim
266 Sitio do Cayapó - Antonio Coelho masculino sitio 1500 X 1500 compra cultivado - não 
267 Sitio do Campo [Furriel] [Furriel] Apolinario Nunes [Teixeira] masculino sitio 1500 X 1500 compra parte cultivado 3 escravos sim
268 Sitio de Miguel Ribeiro - Conrado João e Companhia vários sitio 1500 X 1500 emprestimo parte cultivado - não 
269 Sitio do Cocal Capitão Capitão Felizberto Ribeiro Ribas masculino sitio 1500 X 1500 herança cultivado - sim
270 Sitio do Morro Tenente Tenente Antonio Joze Abrunhoza Campos masculino arraial 1500 X 2250 compra cultivado 6 escravos sim
271 Sitio da Encruzilhada Dona Dona Caetana Pereira de Souza feminino arraial 1500 X 1500 herança cultivado - sim
272 Sitio das Bateas - Francisco Antonio de Faria masculino arraial 750 X 750 compra parte cultivado - não 
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Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

DÉCIMA URBANA DE VILA BOA (1818) . MAPA DA TAXA DE OCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS

 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Vila Boa de 1818 (MUBAN)
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Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

DÉCIMA URBANA DE VILA BOA (1818) . MAPA DE SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS
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Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

DÉCIMA URBANA DE VILA BOA (1818) . MAPA DA FINALIDADE DOS IMÓVEIS
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Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

DÉCIMA URBANA DE VILA BOA (1818) . MAPA DO PERFIL DOS PROPRIETÁRIOS

 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Vila Boa de 1818 (MUBAN)
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Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

DÉCIMA URBANA DE VILA BOA (1818) . MAPA DO STATUS SOCIAL DOS PROPRIETÁRIOS

 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Vila Boa de 1818 (MUBAN)

VILA BOA

Décima Urbana de 1818



Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

DÉCIMA URBANA DE VILA BOA (1818) . MAPA DE TÍTULOS E PATENTES DOS PROPRIETÁRIOS

 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Vila Boa de 1818 (MUBAN)

VILA BOA

Décima Urbana de 1818



Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

DÉCIMA URBANA DE VILA BOA (1818) . MAPA DOS MAIORES PROPRIETÁRIOS

 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Vila Boa de 1818 (MUBAN)

VILA BOA

Décima Urbana de 1818



Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

DÉCIMA URBANA DE VILA BOA (1818) . MAPA DO RENDIMENTO ANUAL DOS IMÓVEIS

 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Vila Boa de 1818 (MUBAN)

VILA BOA

Décima Urbana de 1818



Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
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DÉCIMA URBANA DE VILA BOA (1818) . MAPA DO VALOR DA DÉCIMA URBANA

 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Vila Boa de 1818 (MUBAN)
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DÉCIMA URBANA DE VILA BOA (1818) . MAPA DOS IMÓVEIS MAIS VALORIZADOS

 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Vila Boa de 1818 (MUBAN)



Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
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DÉCIMA URBANA DE VILA BOA (1818) . MAPA DAS PERSONALIDADES NOTÁVEIS

 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Vila Boa de 1818 (MUBAN)



DÉCIMA URBANA DE PILAR (1816) . MAPA DE TAXA DE OCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Pilar de 1816 (MUBAN)
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Décima Urbana de 1816



DÉCIMA URBANA DE PILAR (1816) . MAPA DE SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Pilar de 1816 (MUBAN)

PILAR

Décima Urbana de 1816



DÉCIMA URBANA DE PILAR (1816) . MAPA DA FINALIDADE DOS IMÓVEIS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Pilar de 1816 (MUBAN)
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DÉCIMA URBANA DE PILAR (1816) . MAPA DO GÊNERO DOS PROPRIETÁRIOS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Pilar de 1816 (MUBAN)
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Décima Urbana de 1816



DÉCIMA URBANA DE PILAR (1816) . MAPA DE CATEGORIZAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Pilar de 1816 (MUBAN)
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Décima Urbana de 1816



DÉCIMA URBANA DE PILAR (1816) . MAPA DO PERFIL DOS PROPRIETÁRIOS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Pilar de 1816 (MUBAN)
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Décima Urbana de 1816



DÉCIMA URBANA DE PILAR (1816) . MAPA DE TÍTULOS E PATENTES DOS PROPRIETÁRIOS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Pilar de 1816 (MUBAN)
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Décima Urbana de 1816



DÉCIMA URBANA DE PILAR (1816) . MAPA DOS MAIORES PROPRIETÁRIOS 

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Pilar de 1816 (MUBAN)
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Décima Urbana de 1816



DÉCIMA URBANA DE PILAR (1816) . MAPA DO RENDIMENTO ANUAL DOS IMÓVEIS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Pilar de 1816 (MUBAN)

PILAR

Décima Urbana de 1816



DÉCIMA URBANA DE PILAR (1816) . MAPA DO VALOR DA DÉCIMA URBANA

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Pilar de 1816 (MUBAN)

PILAR

Décima Urbana de 1816



DÉCIMA URBANA DE PILAR (1816) . MAPA DOS IMÓVEIS MAIS VALORIZADOS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Pilar de 1816 (MUBAN)
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DÉCIMA URBANA DE MEIA PONTE (1819) . MAPA DE TAXA DE OCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Meia Ponte de 1819 (MUBAN)

MEIA PONTE

Décima Urbana de 1819

N.V.



DÉCIMA URBANA DE MEIA PONTE (1819) . MAPA DE SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Meia Ponte de 1819 (MUBAN)

MEIA PONTE

Décima Urbana de 1819



DÉCIMA URBANA DE MEIA PONTE (1819) . MAPA DA FINALIDADE DOS IMÓVEIS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Meia Ponte de 1819 (MUBAN)

MEIA PONTE

Décima Urbana de 1819



DÉCIMA URBANA DE MEIA PONTE (1819) . MAPA DO PERFIL DOS PROPRIETÁRIOS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Meia Ponte de 1819 (MUBAN)

MEIA PONTE
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DÉCIMA URBANA DE MEIA PONTE (1819) . MAPA DO GÊNERO DOS PROPRIETÁRIOS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Meia Ponte de 1819 (MUBAN)
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DÉCIMA URBANA DE MEIA PONTE (1819) . MAPA DO STATUS SOCIAL DOS PROPRIETÁRIOS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Meia Ponte de 1819 (MUBAN)
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Décima Urbana de 1819



DÉCIMA URBANA DE MEIA PONTE (1819) . MAPA DE TÍTULOS E PATENTES DOS PROPRIETÁRIOS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Meia Ponte de 1819 (MUBAN)

MEIA PONTE

Décima Urbana de 1819



DÉCIMA URBANA DE MEIA PONTE (1819) . MAPA DOS MAIORES PROPRIETÁRIOS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Meia Ponte de 1819 (MUBAN)

N.V.



DÉCIMA URBANA DE MEIA PONTE (1819) . MAPA DO RENDIMENTO ANUAL DOS IMÓVEIS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Meia Ponte de 1819 (MUBAN)
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DÉCIMA URBANA DE MEIA PONTE (1819) . MAPA DO VALOR DA DÉCIMA URBANA

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Meia Ponte de 1819 (MUBAN)
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Décima Urbana de 1819



N.V.

DÉCIMA URBANA DE MEIA PONTE (1819) . MAPA DOS IMÓVEIS MAIS VALORIZADOS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Meia Ponte de 1819 (MUBAN)



DÉCIMA URBANA DE MEIA PONTE (1819) . MAPA DAS PERSONALIDADES NOTÁVEIS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Meia Ponte de 1819 (MUBAN)
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N.V.

DÉCIMA URBANA DE NATIVIDADE (1817) . MAPA DE TAXA DE OCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Na�vidade de 1817 (MUBAN)



DÉCIMA URBANA DE NATIVIDADE (1817) . MAPA DE SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Na�vidade de 1817 (MUBAN)

N.V.



DÉCIMA URBANA DE NATIVIDADE (1817) . MAPA DA FINALIDADE DOS IMÓVEIS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Na�vidade de 1817 (MUBAN)

N.V.



DÉCIMA URBANA DE NATIVIDADE (1817) . MAPA DO GÊNERO DOS PROPRIETÁRIOS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Na�vidade de 1817 (MUBAN)

N.V.



DÉCIMA URBANA DE NATIVIDADE (1817) . MAPA DO PERFIL DOS PROPRIETÁRIOS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Na�vidade de 1817 (MUBAN)

N.V.



DÉCIMA URBANA DE NATIVIDADE (1817) . MAPA DE CATEGORIZAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS
 

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Na�vidade de 1817 (MUBAN)

N.V.



DÉCIMA URBANA DE NATIVIDADE (1817) . MAPA DE TÍTULOS E PATENTES DOS PROPRIETÁRIOS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Na�vidade de 1817 (MUBAN)

N.V.



DÉCIMA URBANA DE NATIVIDADE (1817) . MAPA DOS MAIORES PROPRIETÁRIOS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Na�vidade de 1817 (MUBAN)

N.V.



DÉCIMA URBANA DE NATIVIDADE (1817) . MAPA DO RENDIMENTO ANUAL DOS IMÓVEIS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Na�vidade de 1817 (MUBAN)

N.V.



DÉCIMA URBANA DE NATIVIDADE (1817) . MAPA DO VALOR DA DÉCIMA URBANA

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Na�vidade de 1817 (MUBAN)
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DÉCIMA URBANA DE NATIVIDADE (1817) . MAPA DO VALOR DOS IMÓVEIS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Na�vidade de 1817 (MUBAN)

N.V.



DÉCIMA URBANA DE NATIVIDADE (1817) . MAPA DOS IMÓVEIS MAIS VALORIZADOS

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Na�vidade de 1817 (MUBAN)

N.V.



DÉCIMA URBANA DE NATIVIDADE (1817) . MAPA DOS AMBIENTES POR IMÓVEL

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 
 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Na�vidade de 1817 (MUBAN)

N.V.



DÉCIMA URBANA DE NATIVIDADE (1817) . MAPA DO NÚMERO DE QUARTOS POR IMÓVEL

Sertões de Mar a Mar: Goyazes em suas ligranas (c. 1726 - 1830) 

Autoria: Nádia Mendes de Moura  |  Fonte:  Base cartográfica IPHAN (modif.) e Décima Urbana de Na�vidade de 1817 (MUBAN)

N.V.
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