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Se os historiadores são espacialmente iletrados e geograficamente ignorantes, isso afetará 
seriamente seu conhecimento e entendimento do passado 1.

Essa afirmação de Jeremy Black, escrita no final do livro Maps and History: 
Constructing Images of the Past, ano de 1997, afina-se bastante com os propósitos do 
convite para a participação deste encontro: discutir as potencialidades de análise abertas 
com a utilização da Cartografia nos estudos de História Agrária, com ênfase na 
utilização das metodologias de georreferenciamento neste campo de estudo. 

Pretendemos fazer esta discussão dentro da pesquisa que deu origem a 
dissertação de mestrado intitulada Ocupação da Região da Caldeira Vulcânica de 
Poços de Caldas-MG (Séc.XVIII-XX) 2 . Antes, porém, achamos pertinente a 
apresentação das questões e pontos de vista que nos acompanharam ao longo do 
processo de pesquisa porque foram fundamentais para a orientação do mesmo.

Como o próprio título da dissertação deixa claro, a pesquisa incidiu sobre o 
processo de ocupação de uma área específica do sul de Minas Gerais, no caso a do 
acidente geográfico conhecido como Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas.

Um processo de ocupação em fronteiras agrícolas sempre envolve questões 
econômicas como as atividades produtivas desenvolvidas na área, a produção 
propriamente dita e a possibilidade de circulação de mercadorias. Por isso foi inevitável 
esbarramos numa série de questões que nos acompanhariam ao longo da pesquisa: como 
explicar claramente um processo de expansão populacional para uma fronteira agrícola 
sem pensar nos recursos naturais da área? Como pensar em produção agrária sem 

1BLACK, Jeremy. Mapas e história: construindo imagens do passado.  Bauru-SP: Edusc, 2005 – p.415. a 
primeira edição em inglês foi publicada em 1997.
2ROVARON, Carlos Eduardo. Ocupação da região da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas-MG 
(Séc.XVIII-XIX). São Paulo, 2009. Dissertação de Mestrado. São Paulo: FFLCH/USP.
  



circulação? Como entender processos de circulação de mercadorias e pessoas sem levar 
em conta o território geográfico físico em que estes se dão? Como menosprezar as 
possibilidades e limitações do território na abertura de rotas e caminhos que ligam os 
centros econômicos as suas periferias? Como ignorar as distâncias e tempos de viagens 
que incidem diretamente sobre os custos da circulação de mercadorias e pessoas?

Fazendo uma comparação grosseira, ignorar o espaço físico e suas 
características em um estudo como este seria o mesmo que se ocupar do entendimento 
de um determinado software ignorando completamente a existência do hardware e 
imaginando que o primeiro pode funcionar e operar independente do último. Um 
programa de computador não é nada sem a máquina em que é operado e um sistema 
econômico não é nada sem a população e o território em que funciona de forma atuante. 
Trata-se pura e simplesmente de relacionar uma superestrutura específica com a infra-
estrutura correspondente, não menosprezando nunca o poder da superestrutura mudar a 
infra-estrutura, de uma conjuntura e sistema econômicos transformarem um espaço 
(desmatamento por exemplo), de um poderoso programa de computador, que nada mais 
é que um sistema, permitir descobertas e análises que possibilitem a projeção de uma 
nova máquina. Nas palavras de Black,

[...] o papel do espaço, sua produção e utilização em termos humanos é cada vez mais 
visto como merecedor de estudo, e como propositor de problemas analíticos. Contudo 
grande parte da pesquisa em ciência social dedica atenção insuficiente ao espaço e ao 
ambiente geográfico 3.

A compreensão espacial e o conhecimento geográfico mostram-se 
fundamentais em trabalhos de historiadores de peso como, por exemplo, Braudel, em 
escala internacional, e Caio Prado Júnior, em escala nacional; e não deveria causar 
surpresa encontrarmos a percepção da importância destes conhecimentos para estudos 
históricos em autores desconhecidos e sem a formação de geógrafo e historiador como é 
o caso do memorialista caldense Reyanaldo de Oliveira Pimenta, que deixou 
importantes apontamentos sobre a relação do espaço físico da área que estudamos e a 
sua ocupação 4.

A Pesquisa Propriamente Dita.

O objeto/tema da pesquisa foi a ocupação da região Caldeira Vulcânica de 
Poços de Caldas, com um enfoque na área do atual município mineiro de Andradas. A 
Caldeira Vulcânica da micro-região de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, é 

3 BLACK, Jeremy. Mapas e história: construindo imagens do passado, Op. cit. – p.414. 
4 PIMENTA, Reynaldo de Oliveira. O povoamento do planalto da Pedra Branca, Caldas e Região. São 
Paulo: [s.n.], 1998. (Obra póstuma).



compartilhada por vários municípios mineiros e alguns paulistas, dentre os quais 
destacamos Poços de Caldas-MG, Caldas-MG, Andradas-MG, Águas da Prata-SP e São 
João da Boa Vista-SP. Embora haja outros municípios que também detém parcela da 
Caldeira, estes são os que abraçam a maior parte de seu território.

Por situar-se na área de divisa entre os Estados de Minas e São Paulo esta área 
foi objeto de disputas lindeiras desde o séc.XVIII entre as instâncias administrativas 
paulistas e mineiras, sendo que as questões de limites foram resolvidas definitivamente 
apenas em 1936, no governo de Getúlio Vargas5.

O objetivo principal da pesquisa foi acompanhar e entender o processo de 
ocupação desta área. As fontes utilizadas foram variadas, utilizamos: sesmarias para 
período anterior a 1822 e escrituras de terras (englobando compra e venda, troca, 
doação e hipotecas) para o período posterior a lei terras de 1850, a documentação do 
volume XI de Documentos Interessantes (1896) organizado por Orville Derby 6, 
cartografia de época e contemporânea, transcrição de entrevista feita em trabalho de 
campo de coleta da tradição oral e obras de memorialistas locais.

Contudo não nos deteremos em todos os aspectos e fontes da pesquisa, mas 
apenas nos pontos que permitem esclarecer a importância do conhecimento espacial e 
geográfico para a sua realização e vislumbrar possibilidades da aplicação de técnicas de 
geoprocessamento para a ampliação da capacidade de análise e compreensão do objeto.

Optamos por diluir a apresentação das metodologias de análise na 
apresentação de três aspectos espaciais da ocupação da região em que procuramos 
reproduzir os passos da pesquisa: 1- Espaço, povoamento, recursos naturais e produção; 
2- A geografia do poder público e estatal na região; 3 - Caminhos, circulação e questões 
fiscais. A quarta parte trata-se das considerações finais.

  .

5PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo.  8ª ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 
1965. Na página 72 afirma: “A longa questão das divisas entre duas capitanias, provinciais e ainda como 
Estados, só se resolveria em 1936...”. E os memorialistas andradenses João Moreira da Silva e Nilza 
Alves de Pontes Marques informam que o jornal O Diário de São Paulo de 09/01/1937 traz a seguinte 
nota sobre o fato: “O presidente da República sancionou a resolução legislativa que aprovou o convênio 
sobre os limites celebrado em Belo Horizonte, a 28 de setembro de 1936, entre o Estado de São Paulo e 
Minas Gerais, ratificado posteriormente pelas leis números 2.694 e 113, respectivamente, ambas de 3 de 
novembro do referido ano de 1936, dos citados Estados”. Em 31/07/1937 um obelisco de divisa entre os 
Estados foi fixado no povoado da Cascata, localizado a beira da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas, 
pelos governadores de São Paulo e Minas - respectivamente Armando Sales de Oliveira e Benedito 
Valadares Ribeiro – conforme a determinação da Lei Federal nº375, de 7 de janeiro de 1937 sancionada 
pelo presidente Getúlio Vargas. Vide: SILVA, João Moreira da. Caminhando de Samambaia a Andradas. 
Nilza Alves de Pontes Marques (Org.). Campinas-SP: Pontes Editores, 1996. (Obra póstuma) - p.20 e 
OTTONI, Homero Benedito.  Poços de Caldas. São Paulo-SP: Anhambi, [1960] – p.19, nota de rodapé no. 
1.
6 DOCUMENTOS Interessantes: divisas de S. Paulo e Minas Gerais.  São Paulo: Arquivo do Estado de 
São Paulo, v. XI. 1896.



1 - Espaço, povoamento, recursos naturais e produção.

No início da pesquisa o material utilizado constituiu-se de obras clássicas 
sobre história econômica brasileira e obras de memorialistas. O método de pesquisa 
utilizado foi o velho fichamento temático.  Ao analisar o processo de ocupação da 
Caldeira nos vinculamos inevitavelmente ao seu espaço, tratou-se de perseguir uma 
movimentação demográfica que redundaria em sua ocupação. A primeira pista sobre o 
movimento demográfico que pretendíamos identificar foi encontrada na obra Formação 
do Brasil Contemporâneo de Caio Prado Júnior 7 . Nesta obra o autor fala de um 
movimento de migração de população dos centros mineradores em direção a áreas de 
atividades alternativas rentáveis durante a crise mineradora do último quartel do 
séc.XVIII 8. Dentre as alternativas econômicas o autor chama a atenção para a pecuária 
e, como destino preferido da população emigrada, aponta para o sul de Minas Gerais, 
mais especificamente para o sul do Rio Grande na antiga Comarca do Rio das Mortes 9.

Ao comparar as vantagens naturais desta região para o desenvolvimento da 
pecuária em relação ao Nordeste brasileiro, o autor aponta as características geográficas 
que a tornaram tão atraente para os criadores: abundancia de rios e fios d’água perenes, 
campos de altitude sempre verdes e pluviosidade regular 10 . Além destes, Caio Prado 
não se esquece de outro elemento espacial relevante para essa atratividade: a 
proximidade e posição estratégica em relação a mercados que se tornariam cada vez 
mais importantes nos fins do séc.XVIII e alvorecer do séc.XIX, São Paulo e Rio de 
Janeiro11.

Bem antes da crise da produção aurífera a população percebeu que as 
atividades subsidiárias da mineração eram mais rentáveis e estáveis. Um indício da 
posição de destaque da pecuária é o conflito ocorrido em 1707 entre emboabas e 
paulistas pela arrematação do contrato dos carnes. Como explica Adriana Romeiro,

O contrato das carnes, que dava ao arrematante o monopólio de toda a carne que se 
cortasse na região mineradora, era um dos negócios mais vantajosos da época. 
Considerada gênero de primeira necessidade, constituindo a base da alimentação dos 
brancos, a carne era sinônimo de abastança, ao passo que legumes e cereais,  como o 
milho e o feijão, eram tidos por alimentos ordinários, próprios de escravos. Em 1707, 
quando a população local girava em torno de cinqüenta mil habitantes,  o contrato 
revelava-se um dos meios mais rápidos de enriquecimento, superando mesmo o 
rendimento das lavras auríferas 12.

7 PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo, Op. cit.
8 Idem. - pp.72-75
9 Idem. – pp.193-195
10 Idem. – p.193
11 Idem.  - 93
12  ROMEIRO, Adriana. Paulistas e emboabas no coração de Minas: idéias, práticas e imaginário 
político no século XVIII. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008 – p.131.



Romeiro reuniu fortes indícios de que o rico negócio das carnes, 
principalmente a arrematação do contrato da arrecadação dos dízimos que incidiam 
sobre o produto, teria despertando a cobiça do governador do Rio de Janeiro D. 
Fernando de Lencastre ao ponto de evolver-se de forma ilícita nos mesmos, usando freis 
e clérigos como testas de ferro por disporem de privilégios especiais13.

O contexto deste conflito de 1707 evidencia o papel da carne como produto de 
primeira necessidade, que tinha um mercado certo e sobre o qual se faria especulações 
financeiras enquanto houvesse mineiros com o ouro o suficiente para pagar por ele. Isso 
ajuda a entender a saída de população dos centros mineradores em busca de pastagens 
durante a crise do ouro no último quartel do séc.XVIII, por muito tempo a pecuária 
havia sido uma atividade rentável.

A ligação entre esse fluxo migratório e o espaço da Caldeira Vulcânica de 
Poços de Caldas foi estabelecida quando, fichando Formação do Brasil 
Contemporâneo, encontramos a citação de São João da Boa Vista-SP numa enumeração 
de municípios do noroeste de São Paulo que receberam parcela da população que se 
direcionou para a área contígua do sul de Minas Gerais 14 . Este município conta com 
parcela do território da Caldeira, dividindo-o principalmente com Águas da Prata-SP, 
Poços de Caldas-MG, Andradas-MG e Caldas-MG.

Para conseguir mais informações sobre a ocupação da área, iniciamos um 
levantamento de obras regionais memorialistas na tentativa de obtermos indicações de 
documentos e arquivos úteis para a excussão de nosso objetivo e mais uma vez topamos 
com a saída de mineiros em busca de pastagens no último quartel do séc.XVIII, 
entretanto, desta vez especificamente na região da Caldeira. Em O Pvoamento do 
Planalto da Pedra Branca: Caldas e Região15, o médico memorialista de Caldas 
Reyanaldo de Oliveira Pimenta traça um quadro de povoamento bastante parecido com 
o apresentado por Caio Prado Júnior:

Depois de 1780, “começam”... “a ser procurados os campos de crear”. A busca da 
pastagem natural substitui agora o interesse dos faiscadores, “pois não tem elles lá em 
baixo”...  “terrenos bons para cultura e criação”. “Deixando-se de trabalhar em minas, que 
ou já nada ou quase nada lhes dá, procurão bons terrenos para a cultura e criação de gado” 
16.

Foram os mineiros desiludidos das catas geralistas de Campanha, Santana do 
Sapucaí, Cabo Verde, São Gonçalo, Ouro Fino, e os frustrados com o Descoberto do 

13  Idem. – pp. 126-129. Este governador teria envolvido-se nos contrabandos e no controle indireto de 
monopólios dos açougues.
14 PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo, Op. cit. – p.73
15 PIMENTA, Reynaldo de Oliveira.  O povoamento do planalto da Pedra Branca, Caldas e Região,  Op. 
cit.

16 Idem, p. 58. As referências estão em: Documentos Interessantes, Op.cit. - p.521 e p.540 



Rio Pardo (Caconde), que vieram expulsando a rala ocupação de paulistas 
anteriormente existente 17. Este autor liga o povoamento da região por população saída 
de centros mineradores decadentes nos fins do séc.XVIII a suas características 
geográficas, pedológicas e geológicas propícias ao desenvolvimento da pecuária:

Duas áreas geológicas e economicamente distintas: “os Campos das Antas” e “os matos 
do rio Pardo”, formavam o Planalto da Pedra Branca. [...] Ao poente, o jurássico das 
Antas (“as Caldas”) e ao nascente, o arqueano do Rio Pardo (“os Bugres”).
O planalto da Pedra Branca (elemento geográfico), no último quartel do século 18 
(elemento cronológico), foi no “ciclo pastoril” (elemento econômico) repartido entre dois 
grupos étnicos (elemento social): os mineiros no “Maciço de Poços” (anteriormente 
ocupado por paulistas) e os portugueses no Vale do Alto Rio Pardo. Todos buscavam a 
pastagem nativa apropriada ao pastoreio. Todos egressos das aluviões auríferas esgotadas. 
Aqueles buscando os “Campos das Antas”; estes os “do Capivari” e os “do Machado” 18.
A constituição geológica da região: o vale das Antas, favoreceu com seus campos naturais 
o desenvolvimento da nova atividade: o pastoreio, oferecendo aos povoadores a pastagem 
já pronta pra receber os rebanhos tangidos do nascente 19. 

A saber, o chamado Planalto da Pedra Branca faz parte do Maciço de Poços de 
Caldas. O Rio Pardo nasce no município de Ipuiúna-MG e passa entre a Serra do Cervo 
e a área urbana de Poços de Caldas-MG, de onde segue para o Estado de São Paulo pelo 
município de Caconde,  corta São José do Rio Pardo e avança rumo noroeste, 
atravessando a rica região cafeeira conhecida como Califórnia Paulista até dar no Rio 
Grande. Quanto “as Caldas”, tratam-se das fontes da águas quentes e sulfurosas que 
hoje se encontram dentro da área urbana de Poços de Caldas. Os “Campos das Antas”, 
ou “das Caldas”, são os planaltos de campos naturais da região de Poços de Caldas.

Pimenta usa as características de solo e biomas naturais da região para 
entender e explicar o seu processo de ocupação. Seriam as duas formações 
geologicamente distintas e de características pedológicas diferenciadas as responsáveis 
pela divisão da região em duas áreas de vegetação: a de matos e a de campos. É 
compreensível que para a população que saiu das minas em busca de pastos a área 
preferida fosse a dos campos, já que era mais fácil colocar o gado nas pastagens 
naturalmente já existentes do que desmatar matas fechadas para formar pastos.

O autor informa também que em meados do século XIX as áreas dos matos do 
exterior da Caldeira nas imediações da várzea do Jaguari-Mirim (principalmente 
Andradas e São João da Boa Vista) foram procuradas para o plantio de café por serem 
de “terrenos úberes”, propícios para o desenvolvimento desta cultura 20 . Esta procura 
aconteceria tanto mais intensamente quanto o desenvolvimento das lavouras e 

17 Idem. – pp.47- 49.
18 Idem. - p.57
19 Idem. - p.58
20 Idem. – pp.61-63



valorização deste produto no mercado externo. Mais uma vez questões de solo são 
envolvidas no deslocamento de pessoas.

A ocupação da região torna-se ainda mais compreensível se levarmos em 
conta que se trata de uma caldeira vulcânica, cujo centro/fundo é constituído por um 
planalto de campos naturais e a borda por uma elipse de serras que circunda este 
planalto. A vegetação original das serras e das terras baixas do exterior da Caldeira é de 
mata atlântica. O que os mineiros buscaram e disputaram com os paulistas no final do 
séc.XVIII foram as áreas do planalto de campos, ou seja, o interior desta caldeira, que 
além das pastagens conta com inúmeros fios d’água e rios. O exterior seria mais 
intensamente buscado com o desenvolvimento de mercados para o café no séc.XIX.

A foto de satélite da Caldeira que segue nos ajudou bastante a entender a 
divisão geológica e de vegetação da região e seu processo de ocupação.

 Foto do satélite Landsat – região da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas.

Esta imagem de satélite mostrou-se por si só um elemento com grande poder 
de síntese para a apresentação e compreensão do espaço estudado. Circulamos em 



vermelho parte do anel de serras nas imediações da Serra Caracol e Pico do Gavião 
(Andradas-MG), ambos parte da borda da Caldeira que divide o interior do círculo em 
duas partes convencionadas como RN (região norte) e RS (região sul). Marcamos o 
cordão de serras com uma linha verde. A região norte se constitui de terras de campos 
planálticos – no interior da Caldeira e a região sul se constitui de terras baixas quentes 
e férteis que se estendem a sudoeste em direção ao estado de São Paulo - trata-se da 
área de várzea do rio Jaguari-Mirim no exterior da Caldeira. Em seguida elaboramos 
um croqui de perfil da zona circulada sobre o Pico do Gavião, cujo topo é dividido entre 
os municípios de Andradas, Poços de Caldas-MG e Águas da Prata-SP. Segue o croqui:

    



MAPA 4 -Visão plana e de perfil das imediações do município de Andradas-MG

   

Compreendidas espacialmente as informações encontradas sobre a ocupação 
da região, iniciamos o trabalho de averiguação da validade das informações 



apresentadas por Pimenta, já que algumas delas encontravam-se sem referência. 
Analisando as fontes utilizadas por este autor, descobrimos que as principais que 
embasavam o deslocamento de mineiros em busca de pastagens diziam respeito à 
documentação organizada e compilada por Orville Derby  no volume XI de Documentos 
Interessantes, publicado em 1896 21 . Localizamos esta publicação e nos dedicamos ao 
fichamento e análise de sua documentação. Os resultados obtidos mostraram a validade 
do quadro de povoamento apresentado por Pimenta. Embora não tenhamos localizado 
fontes fiscais como dízimos entre os fins séc.XVIII e início do XIX que comprovassem 
uma produção pecuária, várias das cartas resultantes dos conflitos com os paulistas e 
autoridades paulistas que ocupavam e controlavam a região fazem menção a invasores 
mineiros, vários deles com patentes militares e ocupando cargos públicos, vindos com 
“camaradas” e gados se apossar da região 22 . Uma forma de afirmar a posse presente 
nos documentos era trazer o gado, colocá-lo para pastar e erguer habitação 23. A carta do 
paulista Inácio Preto de Moraes também exibe uma produção de gado, principalmente 
bovino e cavalar, e embora haja menção a roças e cultivados nada se fala sobre o que 
era produzido e se a produção era comercializada ou de subsistência 24 . Um 
levantamento de sesmarias mostrou que as mais antigas são paulistas e o elemento 
destacado nas descrições geralmente são os “campos de crear” 25 . Nesta faze inicial de 
povoamento não se encontra em toda a extensa documentação outra atividade produtiva 
de destaque que não a criação de gado.

Quanto ao café, a validade das informações apresentadas por Pimenta foi 
corroborada pela análise de 257 escrituras de terras coletadas nos arquivos dos cartórios 
de Caldas referentes à várzea do Jaguari-Mirim no atual território de Andradas 26 . A 
documentação analisada permite afirmar a presença do café nesta área pelo menos a 
partir da década de 60 do século XIX 27 . Todas as escrituras de terras que trazem 
lavouras de café na descrição do imóvel localizam-se na área exterior da Caldeira, na 
várzea do Jaguari-Mirim e arredores. A análise de uma amostra composta por escrituras 
de compra e venda e de hipotecas de terras feitas para obtenção de créditos 
relativamente altos permitiu constatar a apresentação da lavoura de café em quase todas 
como elemento de destaque e valorização do imóvel no último quartel do séc.XIX. Isso 
nos permitiu falar de um processo de valorização terra nas encostas e imediações da 
várzea Jaguari-Mirim relacionada com a cultura cafeeira durante a segunda metade do 
séc.XIX 28. Posteriormente entenderíamos que a relativa proximidade do Rio de Janeiro 

21 DOCUMENTOS Interessantes: ..., Op. cit. 
22  ROVARON, Carlos Eduardo. Ocupação da região da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas-MG 
(Séc.XVIII-XIX), Op. cit. – pp.176-181
23 Idem. – pp.178-181
24 Idem. – pp.174-176
25 Idem. – pp.164-173
26 Idem. – pp.185-203
27 Idem. – p.192
28 Idem. – pp.196-206



e São Paulo, as rotas tropeiros numa primeira fase e depois a aproximação da Estrada de 
Ferro Mogiana em direção a Espírito Santo do Pinhal e São João da Boa Vista 
provavelmente estiveram relacionadas a essa valorização, o que veremos na parte 3 
deste artigo.

O uso de geoprocessamento aqui se resumiu ao reaproveitamento da imagem 
de satélite da Caldeira. Entretanto, caso na época dominássemos um software para o 
georeferenciamento de imagens de satélite como o SPRING, por exemplo, a capacidade 
de aglutinação de dados e análise teria sem ampliado imensamente. Citamos o SPRING 
porque é um software desenvolvido no INPE por pesquisadores brasileiros, é gratuito e 
está a disposição de qualquer pessoa. O INPE também foi responsável pelo 
desenvolvimento do CIBERS, um satélite construído com uma parceria entre o governo 
chinês e brasileiro. As fotos deste satélite são disponibilizadas gratuitamente pelo INPE, 
ao contrário da maioria das imagens de outros satélites ao redor do mundo, pelas quais 
são cobrados valores relativamente altos. O SPRING e as imagens do CIBERS têm 
democratizado bastante o acesso as técnicas e recursos do geoprocessamento.

Este programa permite a montagem de um SIG (Sistema de Informações 
Geográficas), ou seja, uma espécie de banco de dados relacionado à imagem29. Nele 
podemos jogar imagens de planos matriciais e vetoriais, ajustar estas imagens ao 
sistema de projeção cartográfica desejado e escolher a escala mais adequada para a 
apresentação dos dados a serem analisados. Também é possível a extração de linhas 
vetoriais de mapas digitalizados e a sobreposição destas nos planos de imagem 
armazenados no projeto do programa.

Além disso, qualquer tabela de informação pode ser armazenada no SIG 
produzido através do SPRING, desde que seja espacialmente e geograficamente 
arbitrada, quer dizer, desde que seja relacionada a uma coordenada, um ponto específico 
no espaço. Assim, por exemplo, com o auxílio de estudos toponímicos de hidrografia e 
relevo poderíamos encontrar a localização e área aproximada descritas em sesmarias e 
escrituras de terras e fazer uma tabela destas correlacionado sesmeiros, proprietários, 
transmitentes e adquirentes, data, atividade desenvolvida na área, origem das pessoas e 
os mais dados que a documentação permitir extrair e o pesquisador achar relevante 
armazenar. Isso permite a construção de uma espécie de “mapa cadastral” para 
visualizar a distribuição das sesmarias e propriedades no espaço, sobreposições de 

29 BLACK, Jeremy. Mapas e história: construindo imagens do passado, Op. cit.: “Os GIS (Sistemas de 
Informações Geográficas –SIG) também passaram a ter papel importante na cartografia histórica. Os SIG 
são sistemas de informações digitais e automatizados, envolvidos com dados relacionados a localizações 
armazenadas em computadores; são um subproduto do uso de computadores na corrida armamentista da 
Guerra Fria. As informações são convertidas em números e podem então ser mapeadas através de um 
sistema automatizado. De modo mais geral,os métodos computadorizados oferecem novas abordagens 
para harmonizar diferentes fontes históricas, e o mapeamento é uma conseqüência possível. Muitos 
projetos agora contam com a tecnologia SIG e CD.ROM” - p.393.



limites, e caso a origem do sesmerio ou proprietário seja mencionada, o deslocamento 
ou não de pessoas e recursos para a área, etc.

A estes dados também poderíamos sobrepor um plano de mapas de solos, 
mostrando os diversos tipos de solo da região e averiguando as preferências das pessoas 
por determinadas zonas em relação a outras nos diversos períodos. O recurso da 
utilização de mapas de solo junto com declividade tem sido muito usado pela 
agricultura de precisão desenvolvida atualmente. O agricultor pode, por exemplo, 
coletar amostras de solo em diversos pontos da área a ser cultivada marcando-os com 
GPS, análises permitem averiguar a acidez destas amostras e os pontos e sua acidez 
podem ser inseridos dentro do plano cartográfico de informação sobre solos. Isso 
possibilita averiguar a distribuição das diferenças de acidez em várias zonas do terreno 
para aplicar a quantidade de calcário certa na sua correção, por exemplo. Um mapa 
pedológico permite ao agricultor não só a escolha e aplicação mais exata de insumos 
agrícolas como também escolher as culturas mais adequadas para serem cultivadas.

Estas técnicas utilizadas em agricultura de precisão permitem visualizar várias 
possibilidades de análise para os estudos de História Agrária. Conhecendo 
espacialmente os tipos de solos da área a ser estudada e fazendo um levantamento em 
estudos agronômicos dos tipos de culturas mais apropriadas para cada um deles, o 
pesquisador pode saber as possibilidades de cultivos apresentadas pelo terreno, 
correlacionar a distribuição das ocupações sobre o mesmo e averiguar se a atividade 
desenvolvida está ou não dentro destas possibilidades. O mesmo pode ser feito com 
outros dados como clima, hidrografia e pluviosidade. Além disso, a obtenção de pontos 
geográficos com o GPS passíveis de serem plotados em planos cartográficos permite 
trabalhos de campo que podem ser interessantes para um historiador, por que não? 
Dessa forma pode-se espacializar edifícios históricos, antigas sedes de fazenda, traçar 
trechos de velhos caminhos, etc.  

Terminamos esta parte lembrando que o principal cuidado na utilização destas 
técnicas é levar em consideração que as características geográficas e espaciais podem se 
alterar ao longo do tempo, por exemplo: rios mudam de curso e a fértil camada de 
humos produzida pela anterior deposição de matéria orgânica de uma floresta numa área 
desmatada uma hora se esgota. Por fim, esta pequena reflexão sobre as possibilidades da 
utilização de técnicas de geoprocessamento em pesquisas como a do processo de 
ocupação da área Caldeira mostra como a capacidade de aglutinação de dados, e análise 
sobre os mesmos, teria sido ampliada com sua utilização.  

 
2 - A geografia do poder público e estatal na região.

O trabalho de fichamento de obras memorialistas, principalmente a de 
Reynaldo Oliveira Pimenta, indicou que vários municípios como Poços de Caldas e 



Andradas haviam se desmembrado de Caldas, que aparece nestas obras como o 
município mais antigo da região da Caldeira.

O nome Caldas é freqüente em documentação como cartografia de época e 
mesmo as cartas e correspondências oficiais do Volume XI de Documentos 
Interessantes 30 . Juntamente com a denominação Sertão do Rio Pardo e elementos 
toponímicos como ribeirão das Antas, Serra Caracol, “Serra de Mogyguassu”, “Jaguary 
Mirim”, etc., a denominação Caldas ajudou-nos a rastrear documentos referentes à área 
estudada. Entretanto o que era a Caldas de que se estava falando? Quando se tornou um 
município e qual era a sua extensão original? Tratava-se apenas da área da Caldeira ou 
ia além? Esta geografia do poder, estas noções de questões distritais, de limites 
administrativos eram fundamentais para situar com mais precisão dados demográficos e 
informações encontradas em alguns documentos no espaço e não correr o risco de 
atribuir a Caldeira dados referentes a áreas mais afastadas.

Para a recomposição dessa geografia do poder público em Caldas foram 
fundamentais duas obras: As denominações urbanas de Minas Gerais: cidades e vilas 
mineiras com estudo toponímico e da categoria administrativa31  e Minas e currais: 
produção rural e mercado interno em Minas Gerais 1774-1807 32 .  No séc.XVIII, a 
região em que Caldas se desenvolveu esteve integrada ao Termo de São João del-Rei. 
Essa integração é observada em um documento localizado por Angelo Carrara que 
contem instruções para a administração e contratos de dízimos em Minas Gerais, datado 
de 1776 33 . O documento nos coloca um problema que não conseguimos resolver: se a 
tranqueira feita por Veríssimo João de Carvalho em 1778 constitui um marco de divisa 
que colocava a região de Caldas em território paulista, como pode ser considerada parte 
integrante do termo de São João del-Rei em 1776?34  De acordo com o conteúdo deste 
documento, a administração colonial organizou o que poderíamos talvez chamar de 
“blocos de freguesias” ou de agrupamento regional. Este agrupamento visava, dentre 
outras coisas, facilitar a cobrança do dizimo, constituindo-se numa espécie de 
setorização fiscal. Dentre os dez “blocos de freguesias” do Termo de São João del-Rei 
citados por Angelo Carrara, Caldas integra-se no seguinte:

30 Documentos Interessantes:…, Op. cit.
31  BRASIL, MINAS GERAIS (Estado).  Instituto de Geociências Aplicadas: Assembléia Legislativa. As 
denominações urbanas de Minas Gerais: cidades e vilas mineiras com estudo toponímico e da categoria 
administrativa. 2. ed. Belo Horizonte: Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 1997. (Versão 
ampliada).
32  CARRARA, Angelo Alves. Minas Gerais: produção rural e mercado interno em Minas Gerais 
1764-1807. Juiz de Fora: Ed. UFRJ, 2007.
33  Registro das instruções e formalidade oferecidas pelo Desembargador Provedor da Real Fazenda 
desta Capitania para administração do contrato dos dízimos por conta de Sua Majestade – 1766. Apud: 
CARRARA, Angelo Alves. Minas e currais: produção rural e mercado interno em Minas Gerais 
1774-1807, Op.  cit.  – pp.315-323. Documento localizado por Carrara no Arquivo Público Mineiro-BH: 
APM, CC 159, fls 4v-5. 
34 A esse respeito vide: ROVARON, Carlos Eduardo. 2009, Op. cit. – pp.29-33.



Nossa Senhora (ou Santo Antônio) do Vale da Piedade da CAMPANHA do Rio Verde 
(1798); Santa Fé (Maria da Fé), São Bento [Abade], Lambari Grande, Águas Virtuosas 
(Jesuânia), São Gonçalo [do Sapucaí],  Ouro Fala (em São Gonçalo do Sapucaí), Santa 
Catarina da Pedra Branca (Natércia), Itajubá; Caldas do Rio Verde, Pouso Alegre,  [São 
Sebastião do] Capivari (Pedralva), Nossa Senhora da Conceição de Camanducaia, Ouro 
Fino, Campanha de Toledo, São José do Paraíso (Paraisópolis), Passagem do Rio Verde 
(Três Corações); lugares segundo os registros dos dízimos de 1752: Cajuru (Arcângelo), 
Nossa Senhora do Carmo do Campo Grande (? Campos Gerais), Lambari, Ouro Fala, Ouro 
Ronca,  Palmela, Saco do Carmo, Santa Catarina,  Santa Luzia, São Bento, São José [do 
Paraíso] (Paraisópolis), [Santana do] Sapucaí [-mirim] 35.

São João del-Rei, município emancipado em 1713 e sede da Comarca do Rio 
das Mortes, teoricamente abarcou dentro de seu vasto território a região de Caldas até 
1798 36 . Dizemos teoricamente porque constatamos que até 1780 a região da Caldeira 
era considerada área paulista 37.  Em 1798 Campanha desmembrou-se de São João del-
Rei como município independente e seu território era composto de 9 freguesias38: 
Campanha, Itajubá, Pouso Alegre, Nossa Senhora do Patrocínio das Caldas (atual 
Caldas), Natéria (atual Santa Catarina), Camanducaia, Santana do Sapucaí (atual 
Silvianópolis), Douradinho e Ouro Fino 39. Nesta época, enquanto freguesia pertencente 
ao termo de Campanha, Caldas compunha-se das áreas correspondentes aos atuais 
municípios de Alfenas, Serrania, Campestre, Bandeira do Sul, Poços de Caldas, Caldas, 
Santa Rita de Caldas, Andradas, Ibitiura de Minas e Ipuiuna 40. Em 1831 Pouso Alegre 
se desmembrou de Campanha e a região de Caldas passou a fazer parte de seu território 
41. Caldas se emancipou como município e se desmembrou de Pouso Alegre pela Lei 
452, de 20/10/1849, apenas 18 anos após a emancipação do município de que fazia 

35  Apud: CARRARA, Angelo Alves. Minas e currais: produção rural e mercado interno em Minas 
Gerais 1774-1807, Op. cit. Anexo I – Termos,  Freguesias e Lugares da Capitania de Minas Gerais (SÉC. 
XVIII) – pp.318-319. Observações entre colchetes e parênteses do autor. Grifos nossos.
36  BRASIL, MINAS GERAIS (Estado).  Instituto de Geociências Aplicadas: Assembléia Legislativa. As 
denominações urbanas de Minas Gerais..., Op. cit.: “São João del-Rei. Adoção do nome: 1713 
(8/7/1713). Criação do distrito: 1713 (8/7/1713). Emancipação do município: 1713 (8/7/1713). 
Denominações anteriores: São João; Arraial Novo de Nossa Senhora do Pilar; Arraial Novo; Rio das 
Mortes. Distritos subordinados: Arcângelo (ex-São Miguel do Cajuru); Emboabas (ex-Onça); Rio das 
Mortes (ex-Santo Antonio do Rio das Mortes); São Gonçalo do Amarante (ex-São Gonçalo do Brumado; 
ex-Caburu); São Sebastião da Vitória (ex-Vitória). Município de origem: Ouro Preto”. – p.99 
37 Vide capítulo 1 e pp. 173-181 de ROVARON, Carlos Eduardo. 2009, Op. cit. 
38 Idem. “Campanha. Adoção do nome: 1840.  Criação do distrito: 1752. Emancipação do município 1798 
(Alvará de 20/10/1798). Denominações anteriores: Campanha da Princesa da Beira; Campanha do Rio 
Verde; Santo Antonio do Vale da Piedade do Rio Verde; São Cipriano. Município de origem: São João 
del-Rei”. – p.36
39  CARRARA, Angelo Alves. Minas e currais: produção rural e mercado interno em Minas Gerais 
1774-1807, Op. cit. – Tabela 21 – População e dízimos da Vila de Campanha (1826) -  p.278. 
40  Tais informações foram cortesia do Professor Angelo Alves Carrara e baseiam-se em um mapa que 
recompõe o Termo da Vila de Campanha por ele elaborado. Arquivo pessoal de Ângelo Alves Carrara. 
41  BRASIL, MINAS GERAIS (Estado).  Instituto de Geociências Aplicadas: Assembléia Legislativa. As 
denominações urbanas de Minas Gerais:...,  Op. cit.: “Pouso Alegre. Adoção do nome: 1831. Criação do 
distrito: sem registro. Emancipação do município: 1831 (Decreto imperial de 13/10/1831). Denominações 
anteriores: Mundu; Bom Jesus de Matozinhos do Mundu; Bom Jesus do Pouso Alegre. Distrito 
subordinado: São José do Pântano. Município de origem: Campanha”. – p.87



parte 42 . De Caldas foram desmembrados os município de Andradas, Alfenas-MG, 
Poços de Caldas-MG, Cabo Verde-MG, Campestre-MG, Ibitiura de Minas-MG e Santa 
Rita de Caldas-MG. Se levarmos em conta os desmembramentos que ocorreram em 
Santa Rita de Caldas, Alfenas e Cabo Verde, podemos ter uma idéia da vastidão do 
território da Caldas antes do primeiro desmembramento ocorrido em 1860 (o de 
Alfenas) 43 .  Seu território extrapolava em muito a região da Caldeira Vulcânica 
escolhida como recorte para este estudo44. Os desmembramentos entre as décadas de 60 
e 80 do séc. XIX podem estar ligados, além de questões políticas, a um crescimento 
demográfico, o qual não conseguimos levantar com exatidão.

Ao somarmos a atual área do município de Caldas com todas as áreas dos 
municípios direta ou indiretamente dele desmembrados, chegamos a uma aproximação 
de sua área original antes do primeiro desmembramento, em 1860: 8.526 Km2 45.

Esta área original extrapola bastante a soma da área dos municípios que 
ocupam atualmente a área da Caldeira. Área aproximada porque é necessário considerar 
a possibilidade de ter havido acréscimo ou subtração da área destes distritos ao se 
tornarem municípios. Um exemplo disso foi o litígio que houve entre Caldas-MG e São 
João da Boa Vista-SP sobre a divisão da área da Fazenda Óleo 46.

Um levantamento de território semelhante este sobre a esfera de poder 
municipal foi feito para as esferas de poder eclesiástico e de comarcas47. 
Demograficamente, as únicas quantificações dessa região inserida são as referentes à 
Caldas-MG, da qual, como vimos, desmembraram-se diversos municípios. Usando 
principalmente as listas nominativas dos censos de 1831/32, além de outras três bases 
de dados, Marcelo Magalhães Godoy estimou para Caldas entre 1833/35 a população de 
4.249 indivíduos 48 . Cunha Matos afirma a existência de 3.055 almas e 5,9 almas por 
fogo49 em Caldas do Rio Verde em 1831 50. Reynaldo de Oliveira Pimenta apresenta os 

42 Idem. Vide p. 38.
43 Idem. O primeiro desmembramento é o de Alfenas que traz a data de 7/10/1860 como o momento da 
emancipação municipal, vide pg. 26. 
44  ROVARON, Carlos Eduardo. Ocupação da região da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas-MG 
(Séc.XVIII-XIX), Op. cit. Vide tabela da página 43, o organograma da página 45 e o mapa de 
recomposição da área primitiva do município na página 46.
45  Os dados sobre a área de cada município foram retirados do site do IBGE: http://www.ibge.gov.br/
cidadesat/default2.php. Acesso em: 30/06/2006.
46  ROVARON, Carlos Eduardo. Ocupação da região da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas-MG 
(Séc.XVIII-XIX), Op. cit. – pp.121-156
47 Idem. – Vide pp.40-52
48 GODOY, M. M. No país das minas de ouro a paisagem vertia engenhos de cana e casas de negócio: 
um estudo das atividades agroaçucareiras tradicionais mineiras, entre o Setecentos e o Novecentos, e do 
complexo mercantil da província de Minas Gerais. Tese de Doutorado. São Paulo: FFLCH/USP,2004, 2v. 
- pp. 679 - 694. 
49 Fogo era uma das formas de designar residência no Brasil Colônia e no Brasil Império. A noção de fogo 
abarcava o chefe de família, sua mulher, filhos, agregados, escravos e demais pessoas que morassem na 
casa. 
50 MATOS, Raimundo José da Cunha. Corografia histórica da Província de Minas Gerais (1837). Belo 
Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1981. Na p. 47 o autor deixa claro 
que os dados são os de 1831. 



seguintes dados sobre a população: “[...] a curva de progresso tangida pelo número e 
pela qualidade dos povoadores subiu rapidamente. A população da região, de ‘591 
fogos’ em 1821, de 3.200 almas em 1829, conta 5.320 habitantes em 1833 e 12.845 em 
1842, dobrando em 8 anos!” 51. As referências dadas por este último têm como base as 
informações da Ata da 1ª eleição para Deputados à Constituinte portuguesa “em Decreto 
de sete de março do corrente anno” (1821) e o livro A Diocese de Pouso Alegre 52.

Se levarmos em consideração os dados de Godoy, 4.249 indivíduos entre 
1833/35, é possível inferir uma densidade populacional baixa para o período anterior a 
1860, quando Caldas contava com uma área de 8.126Km2 53 . Poderíamos estender essa 
baixa densidade populacional para todo o território de Caldas? Quantas dessas 4.249 
pessoas ocupavam os antigos domínios da Freguesia de São Sebastião do Jaguary 
(Andradas), por exemplo? Um abaixo assinado dos fregueses de São Sebastião do 
Jaguary em 1847, pedindo ao Bispo de São Paulo autorização para se fazer um 
cemitério, informa o dado demográfico impreciso da existência de “mais de duzentos 
fogos” 54 . Em 1874, foi encaminhado um abaixo assinado contendo 193 nomes 
masculinos e 1 feminino, declarando suas respectivas ocupações profissionais, 
endereçado à Câmara de Mogi-Mirim-SP, solicitando que São Sebastião do Jaguary 
fosse anexada a São Paulo em vez de continuar com Minas, por conta das confusões das 
disputas lindeiras e da dificuldade de comunicação geográfica com a capital 55. 

Diante de tais imprecisões, o que podemos fazer é usar a densidade 
demográfica de Caldas como indicativo do conjunto de municípios mineiros localizados 
na área de interesse, levando em conta as datas dos desmembramentos municipais.

Ao final podemos observar como mais uma vez as técnicas de 
geoprocessamento seriam úteis ao pesquisador. Toda esta geografia de poder e os dados 
levantados relacionados a ela também poderiam ser armazenados em um ou vários dos 
planos de informação de um SIG.

3- Caminhos, circulação e questões fiscais.

51 PIMENTA, Reinaldo de Oliveira. O Povoamento do Planalto da Pedra Branca, Caldas e Região.  Op. 
cit., pg. 48.  A região próxima ao Ribeirão das Antas (bem como o próprio ribeirão) hoje está no 
município de Poços de Caldas.
52 OLIVEIRA, João Aristides de (Org.). A Diocese de Pouso Alegre no ano Jubilar de 1950. Op. cit., p.
128.
53  ROVARON, Carlos Eduardo. Ocupação da região da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas-MG 
(Séc.XVIII-XIX), Op. cit. - Vide quadro 2, página43.
54 Abaixo assinado feitos em 1847 pelos moradores do bairro de São Sebastião do Jaguay, então distrito 
de Caldas-MG, pedindo ao Bispo de São Paulo autorização para fazerem um cemitério em seu bairro, 
evitando assim, uma demorada e incomoda viagem até a matriz de Caldas. Documento na pasta 
“Andradas” do Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. 
55 Documentos Interessantes:..., Op. cit. -  pp.882-886.



Outra questão importante para a compreensão da ocupação da Caldeira é a 
possibilidade de escoamento de mercadorias, pessoas e capitais. Qual ou quais eram os 
mercados consumidores? Para onde ia a produção agrícola e pecuária da região nos 
diferentes momentos? As questões relacionadas a circulação econômica dos mercados 
relacionam-se diretamente com a construção e estabelecimento de uma infra-estrutura 
de caminhos e rotas capazes de integrar a área a circuitos comerciais mais amplos, os 
quais, por sua vez, funcionam sobre uma malha de vias maior preexistente.

No caso da Caldeira, a expansão da fronteira agrícola em sua direção esteve 
ligada a abertura de cominhos, principalmente os ilícitos. Durante muito tempo esta 
região foi considerada “área proibida” para o povoamento não só para dificultar o 
contrabando e maximizar a arrecadação fiscal, mas também para evitar o agravamento 
das sérias brigas de divisas entre São Paulo e Minas das quais foi o ponto de discórdia 
56. Não esmiuçaremos estes conflitos aqui, mas suas origens podemos ser recuadas pelo 
menos para 1749 57. Acerca de um acordo entre os governos para isolar a região e evitar 
o seu povoamento até que a Coroa Portuguesa resolvesse a demarcação definitiva da 
divisa, Derby comenta:

Um convenio de statu quo,  como o de 1766, só póde ser mantido em absoluto n’uma região 
inhabitada e inhabitavel. Não estando nestas condições [o que é o caso principalmente da 
década de 80 do séc. XVIII e séc.XIX na área aqui estudada], cada sitio novo que se 
desbrava,  cada caminho ou picada nova que se abre perturba o equilíbrio e dá motivo para 
questões.  No caso aqui considerado, a situação era complicada pelo rigoroso systema 
fiscal da Capitania de Minas provocativo da abertura de novas e secretas vias de 
communicação para facilitar o negocio illicito (extravios) de ouro e diamantes 58.
[...]os sucessivos governadores das duas Capitanias se esforçavam por conservar a paz 
frequentemente ameaçada de perturbações pela natural expansão da população na 
zona povoada intermediaria, pelo desenvolvimento das relações commerciaes 
(especialmente as do commercio prohibido de ouro e diamantes) que envolvia a abertura de 
novas vias de communicação, e pelos actos das auctoridades locaes e do povo inquieto da 
fronteira 59.

Segundo Cristiano Corte Restitutti, no século XVIII, os caminhos lícitos de 
acesso entre São Paulo e Minas Gerais nesta região eram apenas dois, ambos se 
comunicando com a Picada de Goiás: um comunicando do planalto caldense com São 
Paulo pelo Registro de São Mateus ao norte (instalado em 1755, perto de Caconde-SP) 
e o outro era a estrada que dava no registro de Campanha de Toledo ao sul (instalado 

56  ROVARON, Carlos Eduardo. Ocupação da região da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas-MG 
(Séc.XVIII-XIX), Op. cit. – pp.33-34
57 Idem. – pp.23-36
58  Documentos Interessantes:..., Op.  cit.  – p.LXIII. Trecho entre colchetes e grifo nossos. Trecho entre 
parênteses feito pelo autor.
59 Idem. - p. LXVI. Grifo nosso. Observação entre parênteses do autor.



cerca de 1776, perto de Ouro Fino-MG) 60 . Derby  observa a perda de importância da 
estrada de São Matheus em relação às “vias ilícitas através da região fácil dos Campos 
de Caldas” já em 1789 61. Com base no “Summario Velozo e Gama” 62, elaborado por 
ordem do governador da Capitania de São Paulo (Bernardo José de Lorena) em 24 de 
março de 1789, esclarece:

Este inquérito conhecido pelo titulo de “Summario Vellozo e Gama” contém a história da 
região desde o tempo de D. Luiz Mascarenhas, contada por diversos assistentes e os 
detalhes já referidos sobre o estado da fronteira naquella epocha. Nota-se que nesta 
occasião a estrada de São Matheus era pouco freqüentada e quasi intransitavel, 
circunstancia esta que indica que grande parte do trafego de Cabo Verde e Jacuhy ia 
por vias illicitas atravez da região fácil dos Campos de Caldas.  Assim se explica o 
empenho das auctoridades mineiras em estabelecer registro na estrada de São Matheus em 
ponto que dominava a entrada para os campos. Outra indicação interessante sobre o 
desenvolvimento das vias commerciaes é o Bando63 prohibindo o trafego para Goyaz, via  
a estrada de Jaguary,  Ouro Fino e Jacuhy, em (...) do donatário da antiga estrada de São 
Paulo a Goyaz 64.

Como o trecho deixa entrever, a expansão de Minas sobre a área da Caldeira 
esteve relacionada à tentativa de barrar o contrabando estabelecendo postos ficais, o que 
não poderia deixar causar conflitos com o governo de São Paulo, para o qual a 
arrecadação fiscal também interessava. No séc.XIX esta malha de caminhos se tornaria 
cada vez mais complexa: novos caminhos foram abertos e novos registros e 
recebedorias foram instalados nestes e nos antigos 65. Situação que refletiu as mudanças 
econômicas e de mercados ocorridas entre o final do séc.XVIII e início do XIX:

Já em 1804 a estrada de São Matheus não tinha mais transito, sendo este abandono 
provavelmente devido á maior facilidade de entrar em Minas pela região aberta dos 
campos de Caldas. Esta circunstancia explica o empenho das autoridades da Campanha 
em estabelecerem guarda no Jaguarymirim em logar que domina a entrada para a região 
campestre,  onde a fiscalização seria mais facil do que nas numerosas sahidas no lado 
mineiro” 66.

60 RESTITUTTI, C. C. A estrada de Samambaia no sudoeste de Minas Gerais,  1850-1884. In: Seminário 
sobre Histórias Regionais de Minas Gerais, 2006, Belo Horizonte. - p.3.  
61 DOCUMENTOS Interessantes:..., Op. cit. - p. LXXII
62  Idem. O “Summario Velozo e Gama”,  1789,  encontra-se entre as páginas 375 e 410. As palavras do 
Governador de São Paulo na introdução de título “ORDEM PARA PROCEDER AO SUMMÁRIO” são 
as seguintes: “Porquanto tenho havido desde tempos muito anteriores diversas contendas sobre limites 
entre a Capitania de S. Paulo e a de Minas Geraes, chegando as usurpações feitas por aquella Capitania de 
Minas, a ponto de deverem só ser remediáveis por sua Magestade, a quem já se achão affectas,  e para 
evitar mais desordens para o futuro, tenho determinado, emquanto Sua Magestade não dá outras 
providencias...” – p.375.
63 Idem. Documento na página 412.
64 Idem. Introdução por Orville Derby, p.LXXII. Grifo nosso.
65  RESTITUTTI, Cristiano Corte. A Estrada de Samambaia no Sudoeste de Minas Gerais, 1850-1884, 
Op. cit. – pp.3-7 
66 DOCUMENTOS Interessantes:..., Op. cit. – p.LXXIX. Os grifos são nossos.



Para analisar a produção e circulação de mercadorias na região da Caldeira, 
Restitutti produziu um mapa com a recomposição da malha de caminhos que se formou 
gradativamente na região planalto caldense e arredores desde o séc.XVIII 67 . Neste 
mapa também informa a data de abertura dos caminhos e a instalação das estações 
fiscais. Para captar parte circulação comercial desta malha analisou a documentação 
fiscal de impostos de entradas e saídas do Registro de Campanha de Toledo focando no 
período situado entre 1850 e 1884 68.

O resultado do estudo deste autor mostrou-se extremamente interessante e 
detalhado. A recomposição das malhas de caminhos e os dados extraídos da 
documentação fiscal estudada mostraram que Caldas, no interior da Caldeira, tornou-se 
um entroncamento importante de rotas de tropeiros, boiadeiros e muladeiros. Por Caldas 
entrava gado bovino para o sul de Minas vindo de São Paulo, Goiás e Mato Grosso para 
somar-se aos rebanhos locais, este gado era colocado em invernadas para engordar e 
depois revendido para praça do Rio de Janeiro principalmente 69 . O mesmo aconteceu 
com o gado suíno, comprado principalmente de São Paulo e também criado localmente 
70. Apesar da dificuldade encontrada para o rastreamento da origem dos rebanhos 
bovinos existentes na região, os resultados de sua pesquisa revelaram que parcela do 
povo do planalto caldense e do sul de Minas compunha-se de atravessadores/criadores 
que, ao mesmo tempo em que criavam, compravam gado para engorda e revenda. O 
autor também constatou que Caldas nos anos 30 do séc.XIX tornou-se uma porta de 
entrada importante no sul de Minas para as mulas vindas de Sorocaba, que eram 
revendidas para os centros mineradores e outras áreas71. O grande fluxo de bestas que 
entrou pela Freguesia de Caldas nesta década teria sido um dos fatores responsáveis 
pela sua elevação a categoria de vila em 1839 72. 

Além dos gados, Restitutti se ocupou da circulação de gêneros como grãos, 
farinhas, queijos, toucinho, fumo e café 73 . O café começa a aparecer nas estações 
fiscais do Planalto Caldense entre os anos de 1850 e 1870, sendo que se faz presente 
com mais força nos anos 70 74, o que se encaixa ao resultado de nossa pesquisa sobre as 
escrituras de terras do vale do Jaguari-Mirim no território de Andradas-MG, 
anteriormente distrito de Caldas 75 . Os resultados obtidos por Restitutti mostram que 
esta malha de caminhos de que Caldas era um entroncamento foi responsável pelo 

67  RESTITUTTI, Cristiano Corte. A Estrada de Samambaia no Sudoeste de Minas Gerais, 1850-1884, 
Op. cit.  - Vide mapa da página 4 do artigo. Sobre a documentação usada para a elaboração do mapa e os 
registros levantados, vide anexo A – a1. 
68  Idem. Sobre as formas de arrecadação fical, suas peculiaridades e mudanças no século XIX, vide a 
parte 3, intitulada A Origem fiscal das fontes, pp.7-9.
69 Idem. – pp.10-11
70 Idem. – pp.13-14
71 Idem. – pp.16-19
72 Idem. – p.4
73 Idem. – pp.22-24
74 Idem. – pp.25-27
75 ROVARON, 2009. Op. cit. – pp.192-203



escoamento do café num primeiro momento. Ao longo dos anos 80 do séc.XIX a 
aproximação da Estrada de Ferro Mogiana nas imediações da Caldeira, em Espírito 
Santo do Pinhal-SP e São João da Boa Vista-SP, desativou gradativamente a malha de 
rotas que se encontravam através da Estrada de Samambaia, em Caldas, por ter tornado 
o escoamento da produção para São Paulo e o Porto de Santos mais rápido e barato 76 . 
Desta forma a região passou a se ligar mais fortemente as praças comerciais de São 
Paulo.

 Provavelmente o café produzido na várzea do Jaguari-Mirim no que hoje é 
Andradas também passou a ser escoada pela Mogiana. A valorização das terras 
relacionada ao café, vista através da análise das escrituras de compra e venda e de 
hipotecas, certamente também esteve ligada a “aproximação” do Porto de Santos da 
Região por uma estrada de ferro que significou economia de tempo, redução de custos 
com transporte e poderosa via de escoamento da produção 77. 

Isto mostra que uma alteração no espaço como uma estrada de ferro pode 
transformar drasticamente um circuito comercial preexistente. A redução do fluxo de 
comercio que passava por Caldas, mais as sucessivas perdas de território com os 
desmembramentos municipais ocorridos a partir dos anos 60 do séc.XIX, ajudam a 
compreender queixas de sua Câmara sobre a redução na arrecadação de impostos e a 
gradativa pauperização que foram encaminhadas ao Presidente de Província em 1874 78. 
Tais queixas constituíam a base da argumentação na tentativa de evitar a perda da 
Freguesia de São Sebastião do Jaguary (Andradas) para a Vila de São João da Boa 
Vista-SP 79.

Mais uma vez podemos chamar a atenção para o fato de que essa 
reconstituição da malha de caminhos e seus postos ficais poderiam ser transformados 
num plano vetorial passível de ser sobreposto a outros em um SIG, contando ainda com 
a possibilidade de ter informações adicionadas de forma cadastral. A geração de mapas 
históricos temáticos é bastante facilitada desta forma.   

   
4 - Considerações Finais.

Como dissemos anteriormente, a utilização de recursos de geoprocessamento 
em nossa pesquisa restringiu-se a utilização de uma foto de satélite da Caldeira 
Vulcânica de Poços de Caldas. Apesar de simples, este recurso permitiu maior poder de 

76  RESTITUTTI, Cristiano Corte. A Estrada de Samambaia no Sudoeste de Minas Gerais, 1850-1884, 
Op. cit. – pp.28-29
77  ROVARON, Carlos Eduardo. Ocupação da região da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas-MG 
(Séc.XVIII-XIX), Op. cit.  - Na discussão traçada entre as páginas 144 e 150 é possível ver a importância 
dada pelos moradores de São Sebastião do Jaguary-MG (Andradas) à estrada de ferro como meio de 
escoamento da produção na sua argumentação para passarem a fazer parte da Vila de São João da Boa 
Vista-SP. 
78 Idem. – pp.145-150
79 Idem. ibidem.



síntese na apresentação da região e ajudou a refletir sobre o seu povoamento. Entretanto 
mais informações poderiam ser extraídas desta imagem. Por exemplo, caso fosse 
imprescindível a reconstrução dos antigos caminhos de forma mais exata, poderíamos 
observar as grotas e falhas no anel de serras que permitem mais fácil acesso ao interior 
de planaltos de campos, fazer uma pesquisa na tradição oral da região sobre os 
caminhos antigos e confrontar as informações com as da cartografia de época e 
contemporânea.

A documentação que se acumulou sobre a região graças às brigas de limites 
constitui um rico material para pesquisas que envolvem cartografia histórica cujos 
dados podem ser georeferenciados. A descrição de caminhos feita por Restitutti 
certamente se beneficiaria muito das informações que Orville Derby faz a respeito no 
volume XI de Documentos Interessantes 80 . Derby levantou e analisou uma grande 
coleção de cartografia histórica sobre os conflitos de divisas através da qual é possível 
acompanhar o povoamento ao longo do tempo prestando-se a atenção no paulatino 
preenchimento de espaços vazios por nomes de povoados, rios, serras e caminhos. 
Conforme as áreas vão sendo desbravadas e povoadas o conhecimento do território se 
amplia e mais detalhes são acrescentados aos mapas 81 . Com base na toponímia de 
algumas serras e rios nos foi possível, por exemplo, situar a Caldeira no mapa 
executado por ordem do Governador mineiro Luis Diogo em 1767 82 . Estes dados 
poderiam muito bem ser inseridos em um plano de informações de um SIG que conte 
com uma foto de satélite como base. E este poderia ser acrescentado a outros como 
mapas de solos, declividades e demais planos de informações que mencionamos ao 
longo deste artigo e que forem possíveis de planejar.

Um exemplo da utilidade do geoprocessamento para acompanhar processos de 
ocupação foi a utilização de suas ferramentas para georeferenciarem a fundação de 
aproximadamente 1.400 povoados em Michigam por ordem progressiva de datas, o que 
ajudou a construir um mapa da progressão do povoamento desta unidade federativa 
estadunidense em 1977 83.

Ao nos ocuparmos com o levantamento do espaço, povoamento, recursos 
naturais e produção, com a geografia do poder público e estatal na região, com os 
caminhos, com a circulação e com as questões fiscais da Caldeira, procuramos mostrar a 
utilidade e necessidade observada por Black de

[...] reconstruir e compreender as geografias passadas com referência às atividades do 
período; os significados da localização, distância, proximidade, espaço e território 

80 DOCUMENTOS Interessantes:..., Op. cit. 
81 Idem. – pp.LIX-LXI.
82  ROVARON, Carlos Eduardo. Ocupação da região da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas-MG 
(Séc.XVIII-XIX), Op. cit. – p.117
83 BLACK, Jeremy. Mapas e história: construindo imagens do passado, Op. cit. – p.403



explicam o contexto espacial de um dado assunto e período e não podem ser presumidos 
em termos modernos” 84. - 410.

Um SIG é um banco de dados dinâmico e novos dados podem ser 
acrescentados a qualquer momento e Black certamente foi “profético” ao escrever em 
1997 que “Algum dia, muitos atlas provavelmente serão gerados e armazenados 
digitalmente, e serão apresentados diferentemente para as exigências específicas de 
usuários individuais: um atlas será mais claramente um banco de dados” 85.
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