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Resumo:

Durante a pesquisa de mestrado sobre o processo de ocupação da Região da Caldeira Vulcânica de 
Poços de Caldas-MG, realizado entre os anos de 2006 e 2009, entrei em contato com o fato de toda 
a região a oeste do rio Sapucay, em que a região da Caldeira está inscrita, foi paulista até os anos 60 
do século XVIII. O contato com esta informação começou a se dar com o levantamento de obras de 
memorialistas  e  sesmarias  da  região.
Desde os anos 40 do século XVIII a área da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas foi disputada 
pelos governos de São Paulo e Minas. Em 1767 a dimensão da relevância econômica desta disputa 
ficou indicada pelo argumento dado pelo governador mineiro Luiz Diogo para legitimar expansão 
da divisa de Minas sobre esta área até as imediações de Caldas-MG, na região da Caldeira. Tal 
argumento foi o de que aumentando o território e o número de contribuintes, o pesado imposto de 
100  arrobas  de  ouro  seria  dividido  por  um  número  maior  de  pessoas,  o  que  atenuaria  os 
descontentamentos  gerados  pelo  mesmo.  Ou  seja,  nesta  área  certamente  havia  uma  população 
produzindo  que  constituía  importante  contingente  de  contribuintes.
Isto fez com que Luis Diogo ganhasse a hostilidade do governador paulista Morgado de Matheus, o 
que ficou gravado na correspondência trocada entre os dois governadores e com a Corte Portuguesa.
 Portanto, além do controle de vias ilícitas e do contrabando, havia outros fortes interesses ficais 
envolvidos,  no  caso  a  “simples”  capitação  de  impostos.
A região da Caldeira, localizada no extremo da zona de fronteira de circunscrição administrativa 
dos governos de Minas e São Paulo, foi abarcada pela fronteira de Minas um pouco mais tarde, nos 
anos  80  do  século  XVIII.
O fato dos olhos dos governos de São Paulo e Minas terem se voltado para a região já no século 
XVIII é um forte indício do seu ganho de relevância econômica e também política. Esta disputa, 
que também pode ser entendida como a gênese de uma “geografia do poder” na região, pode ser 
acompanhada pelos sucessivos traçados das divisas na cartografia de época das duas capitanias 
apresentada  por  Orville  Derby.
Olhando  a  cartografia  de  época  por  este  ângulo,  ela  revela-se  muito  mais  do  que  uma  mera 
representação do espaço, mostra-se como instrumento disputa de poder sobre um espaço, que está 
relacionada à possibilidade de controle da captação fiscal da riqueza nele produzida. 

Palavras chave: cartografia, sesmarias, geografia do poder, tributos, região da Caldeira Vulcânica 
de Poços de Caldas-MG 



Durante  a  pesquisa  de  mestrado  sobre  o  processo  de  ocupação  da  Região  da  Caldeira 
Vulcânica de Poços de Caldas-MG, realizado entre os anos de 2006 e 2009  , entrei em contato com 
o fato de toda a região a oeste do rio Sapucay, em que a região da Caldeira está inscrita, foi paulista 
até  os  anos  60  do  século  XVIII.  O  contato  com  esta  informação  começou  a  se  dar  com  o 
levantamento de obras de memorialistas e sesmarias da região, o que trataremos adiante.
Desde os anos 40 do século XVIII a área da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas foi disputada 
pelos governos de São Paulo e Minas . Em 1767 a dimensão da relevância econômica desta disputa 
ficou indicada pelo argumento dado pelo governador mineiro Luiz Diogo para legitimar expansão 
da divisa de Minas sobre esta área até as imediações de Caldas-MG, na região da Caldeira. Tal 
argumento foi o de que aumentando o território e o número de contribuintes, o pesado imposto de 
100  arrobas  de  ouro  seria  dividido  por  um  número  maior  de  pessoas,  o  que  atenuaria  os 
descontentamentos  gerados  pelo mesmo .  Ou seja,  nesta  área certamente havia  uma população 
produzindo que constituía importante contingente de contribuintes.
Isto  fez  com que  Luis  Diogo  ganhasse  a  hostilidade  do  governador  paulista  conhecido  como 
Morgado de Matheus, o que ficou gravado na correspondência trocada entre os dois governadores e 
com a Corte Portuguesa   (N).
 Portanto, além do controle de vias ilícitas e do contrabando , havia outros fortes interesses ficais 
envolvidos, no caso a “simples” capitação de impostos.
A região da Caldeira, localizada nas franjas da zona de fronteira de circunscrição administrativa dos 
governos de Minas e São Paulo, foi “engolida” pela fronteira de Minas um pouco mais tarde, nos 
anos  80  do  século  XVIII  .
O fato dos olhos dos governos de São Paulo e Minas terem se voltado para a região já no século 
XVIII é um forte indício do seu ganho de relevância econômica e também política. Esta disputa, 
que também pode ser entendida como a gênese de uma “geografia do poder” na região, pode ser 
acompanhada pelos sucessivos traçados das divisas na cartografia de época das duas capitanias 
apresentada por Orville Derby, como veremos.
Olhando  a  cartografia  de  época  por  este  ângulo,  ela  revela-se  muito  mais  do  que  uma  mera 
representação do espaço, mostra-se como instrumento disputa de poder sobre um espaço, que está 
relacionada à possibilidade de controle da captação fiscal da riqueza nele produzida.

O contato com este contexto de brigas de divisas só foi possível graças ao início da pesquisa sobre o 
processo de ocupação da região, que envolveu o levantamento de obras memorialistas locais e de 
sesmarias nela requeridas. Os fichamentos de algumas das obras levantadas indicaram que um das 
sesmarias mais antigas da região da Caldeira foi a concedida pelo Governo da Capitania de São 
Paulo  ao  alferes  paulista  Ignácio  Preto  de  Moraes,  sua  sede  localizava-se  na  região  do  atual 
município de Poços de Caldas-MG  . Todos os memorialistas fichados descrevem a sesmaria deste 
paulista sendo invadida nos anos 80 do século XVIII por mineiros refluídos de zonas mineradoras 
decadentes de importância menor em relação a Ouro Preto e Vila Rica, esta invasão sempre aparece 
relacionada a uma acirrada disputa entre Minas e São Paulo pela região.   Como em nenhuma das 
obras fichadas os autores citam a localização do documento, apenas informam que o sesmeiro era 
de  origem  paulista,
deduzi que o Arquivo do Estado de São Paulo era o local mais provável para encontrar a carta de 
doação.  Este foi o primeiro contato com a informação de que a área mineira, cujo processo de 
ocupação foi o objeto de estudo, havia sido paulista durante o século XVIII. A questão levantada era 
quando,  como  e  porque  esta  região  passou  a  ser  mineira.
Quando pesquisei no Arquivo do Estado de São Paulo localizei a sesmaria de Ignácio Preto de 
Moraes  pelo  catálogo  intitulado  Repertório  de  Sesmarias   ,  elaborado  e  publicado  por  esta 
instituição. A sesmaria de Ignácio Preto de Moraes data de 2 de julho de 1786, lavrada na cidade de 
São Paulo e assinada pelo então Governador Martim Lopes Lobo de Saldanha. É uma sesmaria de 
três léguas em quadra - 19.800 m em quadra, ou seja, uma superfície quadrada em que cada um dos 
quatro lados possui essa medida  -  abrangendo um território que ia do caminho entre as freguesias 
de Mogi-Guaçu e do Rio Pardo, passava pelo Ribeirão das Antas (no que hoje é Poços de Caldas-



MG),  indo  até  a  paragem  chamada  Ponte  Alta.
A localização deste  documento no Repertório  de Sesmarias  abriu  a  possibilidade de planejar  e 
sistematizar um levantamento de outras possíveis cartas de doação na região.  A necessidade de 
localização das sesmarias  foi  o primeiro passo que nos levou a  aproximação com o estudo de 
cartografia,  que começou de forma retroativa,  ou seja,  da cartografia presente para a de época.
Toda carta de sesmaria contem um texto com informações sobre a sua localização, limites e área. 
Apesar de em geral estas informações serem vagas e imprecisas, o texto que as registra pode ser 
encarado como uma “micro corografia” que permite uma localização relativa através da toponímia 
de hidrografia e do relevo. O desafio enfrentado foi conseguir uma forma sobrepor esta “micro 
corografia” passada num mapa contemporâneo. Para isso foi  importante conhecer uma série de 
elementos deste tipo de documento fundamentais para compreendê-lo com mais exatidão, como a 
forma  de  apresentação  dos  pontos  de  referência.
É muito comum, por exemplo, a utilização do termo barra para se falar do encontro de um rio com 
outro.  Barra  em  1712  é  um  termo  náutico:

Segundo João Peres de Moya, nos seus fragmentos Mathematicos, pg 35. he huma entrada de Porto, 
que por nenhuma outra parte fe pode entrar, nem fahir delle, fenão por ella. Ou, Barra he huma 
entrada de Porto, em que entre duas terras corre marè enchente, & vazante. A barra de Goa he hum 
dos melhores portos do mundo,  mas nela  não fe pode entrar,  nem fahir  fem marè.  Barra  nefte 
fentido  fe  chama  em  Latim,  Æftuarium,  ij.  Neut.  Caef.  Barra  –  Porto.  Vid.  Porto   .

Outro termo de origem náutica é paragem, bastante presente nas cartas de sesmarias para referir-se a 
determinada  localidade.  O  verbete  paragem  é  definido  por  Bluteau  como:
[...] termo Nautico. He efta ou aquella parte do mar, em tal fitio, em tal altura, ou lugar, donde o 
bayxel que parou, &¨lançou ferro, poffa aparelhar & porfe à vela, quando quizer: ou efpaço de mar 
em qualquer parte delle [...] Segundo o Gloffario de Ducange, derivafe Paragem de Parigium, que 
he  certo  efpaço  de  mar  perigofo  para  os  q  navegão  para  o  Egypto   .

Esse paralelo entre o mar e o sertão também pode ser observado no termo “porto seco”, comum em 
ofícios  e  na  descrição  de  rotas  feitas  por  viajantes.
Nada mais precioso para um povo de navegante e de comerciantes como o português, do que suas 
tabuadas de pesos e medidas e do que sua compreensão náutica do mundo. Ao depararem-se com 
um  sertão  desconhecido,  vão  devassá-lo,  cartografá-lo  e  descrevê-lo  utilizando  os  termos  que 
faziam parte de sua rotina. Ao usar termos náuticos para denominar e descrever as terras concedidas 
nas sesmarias, é como se, na falta de um mar desconhecido, estivessem navegando o sertão. Para 
conhecer este sertão, tiveram que fazer o esforço de nomear o que não tinha nome de forma as 
vezes vaga e imprecisa, o que freqüentemente torna difícil a identificação, dentro de nossos pontos 
de  referência  atuais,  da  área  descrita  nas  sesmarias.
Outros dois termos de referência importantes nas sesmarias são testada e pião. Testada é “O efpaço 
de terra, que entesta com outro, ou com alguma povoação” e entestar é   “Eftar bem de fronte”  . 
Dentre as definições de pião dadas por Bluteau, a que mais faz sentido dentro do contexto descritivo 
e de demarcação das cartas de sesmarias é o de estaca de madeira, também presente no verbete da 
décima  edição  de  Moraes  Silva.
Essa  pequena  pesquisa  foi  fundamental  para  compreender  os  textos  descritivos  das  cartas  de 
sesmarias compilados no Repertório de Sesmarias. Tratou-se de entrar em contato com uma forma 
de perceber o espaço. Para planejar e sistematizar um levantamento de outras possíveis cartas de 
doação de sesmaria na região,  foi feita uma listagem dos rios e serras da região na cartografia 
contemporânea e dos pontos de referências mais utilizados pelos memorialistas levantados. Desta 
listagem escolhemos três pontos principais para localizar sesmarias na área de interesse: o Caminho 
de Goiás, o alto Rio Pardo e o Rio Jaguari-Mirim. Se esquematicamente transformamos os rios e a 
estrada em linhas retas, obtemos três raias de acesso ao sertão que, ao se interseccionarem formam 
um triângulo, cujo centro se sobrepõe exatamente à área de interesse para esta pesquisa: a região da 



Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas e suas adjacências. Abaixo segue o mapa com o esboço 
desse
triângulo esquemático que utilizei durante a pesquisa. O traço que representa a Estrada de Goiás é o 
paralelo à divisa de Minas Gerais com São Paulo, que é balizada pela Serra da Mantiqueira. Como 
informa Caio Prado, esta estrada colonial seguia mais ou menos o traçado da Ferrovia Mogiana, que 
margeava  a  Mantiqueira  :

* Quadrantes I-5, I-6, I-7, H-5, H-6, H-7, G-5, G-6 e G-7, do Mapa de Bacias Hidrográficas de 
2002,  Estado  de  Minas  Gerais,  Secretaria  de  Estado  de  Ciência  e  Tecnologia  e  Instituto  de 
Geociências  Aplicadas.

Em seguida fichamos todos os documentos do Repertório de Sesmarias que os mencionavam estes 
três  pontos  de  referência.
Metaforicamente  falando,  poderíamos  dizer  que  o  grande  volume  de  sesmarias  compiladas  no 
Repertório  de  Sesmarias  faz  referência  a  um  “mar”  de  terras  que  portugueses  e  colonos 
“navegaram” ao longo do tempo, preenchendo aos poucos os espaços vazios da cartografia do que 
hoje  é  o  Brasil.  Espaço que na documentação colonial  de São Paulo,  vai  desde os  campos de 
Curitiba, ao sul, até Goiás ao norte, do litoral as fronteiras ainda imprecisas do oeste. Ao todo foram 
levantadas 32 sesmarias que fazem menção à área de interesse para esta pesquisa, sendo que sete 
destas  precisam  ter  os  pontos  de  referência  toponímicos  hidrográficos  e  topográficos  melhor 
analisados para confirmação de sua localização. Estas 32 sesmarias paulistas distribuem-se ente os 
anos  20  do  século  XVIII  e  os  anos  10  do  século  XIX.
Fizemos o mesmo procedimento para o  catálogo de sesmarias  produzido pelo Arquivo Público 
Mineiro e encontramos 79 sesmarias que possivelmente situavam-se na área da Caldeira, das quais 
separamos  53,  que  pelas  descrições  do  catálogo  dão  certeza  de  tratar-se  da  região   .  Das  53 
sesmarias  mineiras  a  mais  antiga que  encontramos para a  região da  Caldeira  foi  a  de Thomas 
Rodrigues do Prado, na paragem das Caldas concedida em 1799   . Todas as 52 restantes foram 
concedidas  entre  os  anos  de  1800  e  1820.
Apesar de não ter menosprezado a importância da posse na ocupação da região, as sesmarias são 
documentos  privilegiados  para  visualizar  a  reconfigurações  das  zonas  de  poder  entre  os  dois 
governos. Embora o requerimento de sesmarias não permita afirmar a ocupação efetiva da área, 
pelo menos indica que estava despertando a atenção e o interesse dos colonos, dado que por si só 
demonstra que passou gradativamente a ter certa importância econômica, mesmo que fosse como 
mera reserva de terras. Isto também indica que um dado espaço incógnito do Sertão dos gentios 
começa  a  ser  percebido  e  lentamente  incorporado  aos  circuitos  produtivos  e  de  circulação  da 
Colônia. A questão que começa a se delinear ao longo do tempo é qual esfera de poder colonial 
passaria  a  controlar  os  recursos  da  região  assim  que  isso  acontecesse.
O levantamento de sesmarias nos catálogos de sesmarias dos Arquivos Públicos do Estado de São 
Paulo e de Minas permitiu visualizar que o a concessão de cartas na região da Caldeira, ou seja, o 
controle da terra nesta região, foi monopolizado por São Paulo da primeira metade do século XVIII 
até o início do XIX e que nos fins do século XVIII início do XIX houve uma transição desse 
monopólio para Minas. Isto permitiu visualizar uma mudança do poder de controle sobre a região 
das mãos do governo paulista para o mineiro, fato que se encaixa perfeitamente com a invasão da 
região por mineiros no final do século XVIII e com a briga de divisas entre Minas e São Paulo 
informadas  pelos  memorialistas.
Este  contexto  de  informações  indicava  que  provavelmente  houve  uma  produção  cartográfica 
significativa sobre esta região disputada ao longo do tempo, o que confirmamos posteriormente ao 
conseguirmos  localizar  uma  das  principais  fontes  utilizadas  pelos  memorialistas  para  falar  do 
processo de ocupação da região e das brigas de divisas entre São Paulo e Minas ocorridas ao longo 
do século  XVIII:  o  volume XI do periódico Documentos  Interessantes,  organizado por  Orville 
Derbye  e  publicado  em  1896   .



Este volume foi organizado exclusivamente para tratar dos conflitos de divisas ocorridos ao sul do 
Rio Grande,  região em que a  Caldeira  se  inscreve.  Nele,  além da  farta  documentação sobre a 
ocupação da região e das brigas de divisas, há uma longa análise histórica sobre o assunto escrita 
por Derby em que o autor inclui o levantamento de uma coleção de cartografia histórica sobre as 
questões  de  limites  que,  apesar  de  longa,  vale  a  pena  ser  citada:

Na hypothese da validade da demarcação de Thomaz Rubim ainda haveria uma questão muito séria 
sobre  o  modo  de  traçar  a  linha  ao  norte  do  morro  do  Lopo.  Estando  eliminado  no  auto  de 
demarcação a Serra de Mogyguassú das instrucções de Gomes Freire de Andrade, e não estando 
determinado o ponto em que a linha devia encontrar o Rio Grande, só resta o ponto de partida, o 
Morro do Lopo, e a expressão vaga “accompanhando por um lado a estrada que vai de São Paulo 
para  Goiases”  para  fixar  a  sua  posição.  Os  diversos  mappas  de  Minas  apresentam alguns  dos 
infinitos modos por que uma tal linha podia ser traçada; e são interessantes, porque reflectem a 
opinião dominante na capital nas diversas epochas de sua confecção. Todos mostram um curioso 
empenho em continuar os dizeres das instruções de Gomes Freire de Andrade com os do auto de 
Thomaz  Rubim,  augmentando  assim  desnecessariamente  as  difficuldades  da  já  difficil  tarefa.
O mappa de 1767, organizado debaixo da direcção do governador Luiz Diogo, traça uma linha 
essencialmente  parallela  á  estrada  de  Goyaz,  do  Morro  do  Lopo  ao  porto  do  Desemboque, 
arbitrariamente escolhido sobre o Rio Grande como o ponto de encontro. Esta linha corre pelo cume 
de uma serie  de serras  figuradas  quasi  em linha recta  com uma notavel  inflecção rodeando as 
cabeceiras do Jaguarymirim   , mas sem designação especial da Serra de Mogyguassú. Acham-se 
assim perfeitamente combinados os dizeres da isntrucção e do auto; mas no terreno não existe a tal 
serie  de  serras  alinhadas.
O  mappa  de  1778  de  José  Joaquim  da  Rocha  representa  uma  serra  isolada  com  o  nome  de 
Mogyguassú e traça a divisa por uma linha recta do Morro do Lopo até a tal serra; e dahi, outra 
recta até a estrada de Goyaz no registro paulista de Itupeva, donde segue a mesma estrada do Rio 
Grande  algumas  leguas  abaixo  do  Desemboque.
O mappa de C. L. Miranda de 1804, que só representa um trecho da Serra da Mantiqueira e não dá 
nome á de Mogyguassú, traça a divisa pelo prolongamento deste trecho até encontrar o rio Jaguary, 
e  por  este  rio  abaixo  até  o  ponto  onde  mais  se  approxima á  serra  que  pela  sua  posição  deve 
representar a de Mogyguassú. Deste ponto vai a divisa em linha recta até esta serra; segue o seu 
cume e depois, por uma linha ligeiramente sinuosa, segue o prolongamento d’elle até encontrar o 
Rio Pardo descendo por este até o Rio Grande. O mappa de L.M.S. Pinto de 1808 differe do ultimo 
em  traçar  a  linha  divisória  por  uma  recta  deste  a  ponte  do  Jaguary,  passando  pela  Serra  de 
Mogyguassú, até a estrada de Goyaz na juncção da estrada que vai ao Desemboque e Jacuhy, com 
uma outra que nunca existiu á esquerda do Rio Pardo, seguindo por esta estrada imaginaria até o 
Rio  Grande.
Um mappa da Capitania de São Paulo sem data nem nome de auctor, mas que talvez seja obra do 
coronel  João  da  Costa  Ferreira,  reproduzindo  (em  escala  reduzida  e  com  algumas  ligeiras 
modificações) o mappa de 1792 de Montezinho, procurou traçar a linha divisória, como na margem, 
“conforme as ultimas ordens de S. Mage. por carta de officio do Ministro e Secretario de Estado 
Francisco X.er de Mendonça Furtado dirigida ao Vice-Rei Conde de Cunha(sic) com data de 25 de 
Março de 1767”. Neste a linha da Mantiqueira não attinge o Morro do Lopo; mas, deixando aquella 
serra pelo espigão entre os rios Jaguary e Camandocaia, segue por este até perto da barra do ultimo 
rio donde atravessa para as cabeceiras do Mogyguassú, segue por este até o registro de Ouro Fino, 
donde atravessou outro espigão até o Rio Pardo perto das cabeceiras para descer por este até o Rio 
Grande. A linha divisoria assim traçada, sem estar de acordo com as pretensões de uma ou outra 
parte,  parece  ser  uma
suggestão para uma linha de conciliação que comtudo(sic.) attende mais aos interesses mineiros do 
que  aos  paulistas.
(A 16 de Agosto de 1821 o Governo Provisório de São Paulo mandou preparar pelo Brigadeiro João 
da Costa Ferreira e Tenente Rufino José Felizardo uma copia mui exacta do mappa topographico da 



Província.  O mappa a copiar era  o de 1792 apresentado por Antonio Roiz Montezinho quando 
subordinado a João da Costa Ferreira na commissão de limites com Hespanha. Por um documento 
conservado na Biblioteca Nacional parece que João da Costa Ferreira considerava este mappa como 
obra sua, e já elle tinha feito diversas copias com addicções. Ao preparar a de 1821 podia ter achado 
a  ocasião  propicia  para  n’ella  sugerir  uma  divisa  de  concilição  entre  as  pretensões  das  duas 
províncias).
Os mappas modernos de Minas (Wagner, 1855: Gerber, 1862; e Crockatt de Sá, 1884) procuram 
traçar a linha pela posse effectiva, não apparecendo nelles preocupação alguma com os dizeres dos 
documentos  antigos.  Os  mappas  modernos  de  origem  paulista  teem  copiado,  com  ligeiras 
modificações,  alinha  dada  por  Gerber  em  1862   .

O detalhe mais importante a ser apontado é que em 1896, ano da publicação do volume, já no Brasil 
República, as questões de divisas entre São Paulo e Minas ainda não haviam sido resolvidas. Nesta 
época  a  Comissão Geográfica  e  Geológica  do Estado de São Paulo  contratou Orville  Adalbert 
Derby como encarregado de coordenar  os  trabalhos  cartográficos  do levantamento do território 
paulista  . Deparando-se com as indefinições de divisas entre São Paulo e Minas em vários pontos 
ao sul do Rio Grande, inclusive nas proximidades de Caldas, teve ele que recorrer a uma pesquisa 
de documentação de época para resolver o impasse dos limites do mapa a ser feito. Em função disso 
foi  convidado  pelo  então  diretor  do  Arquivo  do  Estado  de  São  Paulo  para  coletar  toda  a 
documentação  a  respeito,  o  que  deu  origem  ao  referido  volume   .
As questões de divisas da zona de fronteira da região da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas só 
foram resolvidas 1936, no governo de Getúlio Vargas, quando as divisas foram definitivamente 
demarcadas. Portanto o volume XI de Documentos Interessantes, com as análise históricas feitas 
por Derby, constituiu nitidamente um instrumento político para o Governo de São Paulo reivindicar 
a área contestada. Como em 1896 o conflito ainda estava na ordem do dia, Derby cita a linha de 
divisa minuciosamente descrita no “mappa da província de Minas Geraes” feito pelo engenheiro 
Herique Gerber, publicado em 1862, como instrumento para resolver o conflito entre São Paulo e 
Minas   .  Neste  mapa,

[...] que é trabalho de grande merecimento geographico, faz-se a abstracção da divisa pretendida no 
terreno de direito pela provincia de Minas, e procurou-se traçar a divisa de facto de conformidade 
com os melhores dados exsitentes sobre os limites da jurisdicção effectiva de cada uma das duas 
provincias. Depois da publicação deste mappa, os Mineiros, sem o declarar expressamente, parecem 
ter limitado as suas aspirações á manutenção da posse nelle indicada. Do outro lado, os diversos 
mappas publicados em São Paulo teem reproduzido essencialmente a linha divisória traçada por 
Gerber, de modo que esta, por uma especie de tregua tacita, tem servido de limite nominal durante 
os  últimos  trinta  annos.
Sendo assim, convem examinar ligeiramente o valor jurídico desta linha. Como todo o trabalho de 
Gerber,  a  linha  é  conscienciosamente  traçada.  Nella,  porém,  como  ainda  hoje  falta,  dados 
topographicos  para traçar com a neccessaria  exactidão e,  nos casos de posse contestada,  dados 
jurídicos (e especialmente a audiencia da outra parte interessada) para dar-lhe um valor decisivo no 
assumpto. A linha representa, portanto, em esboço, o limite de posse, contestada ou não, conforme 
era conhecido em Ouro Preto em 1862. Para a manter no terreno de direito seria mister aos Mineiros 
identifica-la com a linha idéal de Thomaz Rubim de 1749 “acompanhando por uma lado a estrada 
de Goyaz”, ou então com o limite dos actos de Jurisdição praticados por Luiz Diogo em 1764   .

O teor político do volume de Documentos Interessantes fica ainda mais evidente no seguinte trecho 
do  autor:

O mundo não póde ficar parado só porque os encarregados de governar, por preguiça, inércia, ou 
outro qualquer motivo, deixam de resolver as questões a elles submettidas. Prolongando-se um tal 



estado  de  incerteza,  são  inevitáveis  os  conflictos  que  só  podem  terminar  pacificamente  pela 
condescendência de uma ou outra, ou de ambas as partes, em ceder provisoriamente aquillo que 
consideram ser seu direito. Em taes casos uma parte tem geralmente a seu favor maior presunção de 
direito  do  que  a  outra,  e  póde  com justiça  exigir  que  esta  seja  a  condescendente,  para  evitar 
conflictos. Enquanto a questão versava sobre a demarcação de Thomaz Rubim, esta presunção de 
direito era a favor de Minas, e era justo que fosse São Paulo a parte condescendente. Não assim, 
porém, depois da promulgação do Assento de 12 de Outubro; e houve falta de táctica da parte dos 
governadores de São Paulo em deixarem ficar os Mineiros na presunção de que a questão devia ou 
podia  continuar
nos mesmo termos, exigindo, e quase sempre com bom êxito, que fossem da parte de São Paulo as 
concessões a fazer para apaziguar os conflictos que se levantaram, até que afinal se tornou effectiva 
a posse mineira, não sómente no verdadeiro territorio contestado, como tambem em quase toda a 
referida  zona  intermediaria   .

No final do século XVIII a posse efetiva da área contestada por mineiros ou paulistas passou a ser a 
forma mais aceita de legitimação do poder de um ou outro governo sobre a região contestada. É 
neste ponto que as posses ilegais e as sesmarias passam a ligar-se com a definição das fronteiras 
entre  Minas  e  São  Paulo  nesta  região  e  inscrevem-se  dentro  dos  conflitos  de  divisas.
Entretanto, 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 
 . 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   .
[...]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   .

Este quadro pintado por Derby com base em exaustiva da documentação compilada no próprio 
volume XI de Documentos Interessantes mostra que, no caso da Caldeira, a ocupação por população 
de origem mineira esteve ligada a abertura de cominhos, principalmente os ilícitos, que se tornaram 
as vias de acesso para a sua ocupação e conhecimento principalmente no final do século XVIII  . 
Isso ajuda a entender a dominância de sesmarias paulistas na região até o final do século XVIII e 
início do XIX e a posterior substituição por sesmarias mineiras. As invasões da região da Caldeira 
por mineiros no final do século XVIII, expulsando a rala população de paulistas que ocupavam a 
região,  coincidem  com  o  aumento  do  fluxo  por  caminhos  ilícitos  nela  abertos  na  região,  e 
provavelmente  a  posse  efetiva  feita  de  forma  litigiosa  precedeu  o  pedido  de  sesmarias   .  É 
interessante  notar  que  o  deslocamento  da  divisa  de  Minas  segue  o  deslocamento  de  mineiros.

A  análise  da  cartografia  de  época  apresentada  por  Derby  permite  acompanhar  não  só  o 
deslocamento da divisa  de Minas  sobre o território  de São Paulo rumo a noroeste,  ou seja,  as 
mutações  da  geografia  do  poder  nesta  região  e  todas  as  questões  econômicas  e  políticas  que 



envolveu, mas também o preenchimento dos espaços vazios por rios, montes, vales, povoados, vilas 
estradas  e  nomes  de  paragens  e  pousos.
Por fim esta pesquisa permitiu constatar que, se colocados em seqüência e dentro dos contextos de 
sua produção, os mapas e cartas deixam de ser meras representações do espaço e podem ganhar 
vida,  movimento  e  novos  significados.
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