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À beira d’água e dos caminhos: quando a fundação de 
assentamentos configura um território. 

O Rio de Janeiro no século XVIII 

 

Neste artigo apresento alguns resultados de uma pesquisa em andamento 
dedicada à formação do território fluminense.1 São analisadas experiências 
político-territoriais que, ao caracterizarem a marcha da conquista na Capitania 
do Rio de Janeiro durante o século XVIII, revelaram o papel da água e dos 
caminhos para a localização de um conjunto de povoações – aldeamentos; 
freguesias; quilombos; Registros, Guardas e Passagens; vilas e cidades. O texto 
avalia se este ordenamento resultou de um plano de controle do território 
estabelecido pela Coroa portuguesa no Setecentos. Além da reprodução de 
Cartas e Iconografia, trago três figuras de base conjectural elaboradas a partir 
de dados retirados de mapas de época somados às informações obtidas na 
pesquisa documental e bibliográfica. 

 

Inicio com um breve comentário sobre a formação territorial. Em 1534 com 
a introdução do regime de donatarias, a área da Capitania Real do Rio de Janeiro 
delimitava-se com as de São Tomé (depois Paraíba do Sul), Cabo Frio (capitania 
subalterna) e a segunda porção de São Vicente onde se encontrava encravada.2  
Após a anexação daquela de Paraíba do Sul (1753), a capitania do Rio de 
Janeiro ficou demarcada pelo litoral, de Paraty ao rio Itabapoana e, pelo interior, 
até o rio Paraíba do Sul, totalizando 23 léguas de norte a sul e 24 léguas de leste 
a oeste.3 (Figura 1) 

Durante o período pombalino (1750-1777) a perspectiva centralizadora se 
afirmou em paralelo à crise do antigo sistema colonial e à emergência do 
Iluminismo. Com o declínio da produção aurífera brasileira, foram intensificadas 
a política fiscal, a repressão aos movimentos de contestação e o controle das 
ordens religiosas culminando com a expulsão dos jesuítas. Naqueles anos, o 
projeto metropolitano incluiu a criação de Companhias de Comércio 
modernizando o sistema de monopólios; a ampliação das bases financeiras; o 

 
1 Pesquisa “Espaço e plano: capítulos da urbanização fluminense”, realizada no âmbito do Grupo 
de Estudos do Território e de História Urbana (GESTHU) vinculado ao Instituto de Pesquisa e 
Planejamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro com apoio do CNPQ e da FAPERJ. 
Agradeço a Diana Scabelo da Silva Lemos pelo levantamento de informações e a Pascal Brunello 
pela elaboração das Figuras 4, 5 e 10 inéditas. Ana Paula Pinto Pinheiro (in memoriam) durante 
anos a fio copiou à mão livre dezenas de Cartas, Mapas e desenhos depositados no Arquivo 
Nacional, Arquivo Histórico do Exército, Biblioteca Nacional e no Arquivo Geral da Cidade do Rio 
de Janeiro. Aqui estão reproduzidos quatro de seus primorosos trabalhos (Figuras 1, 2, 6 e 7). 
2 A capitania de Cabo Frio, que se limitava ao norte com o rio Paraíba do Sul, ia do cabo da 
Ponta Negra até Macaé. Seus capitães se sujeitavam ao governador-geral da Bahia, mas a 
fiscalização, arrecadação e os assuntos militares ao governo do Rio de Janeiro (Abreu, 2010, 
vol.1). A capitania de São Tomé se estendia até o rio Itapemirim, fronteira deslocada 
posteriormente para o rio Itabapoana. A segunda parcela de São Vicente partia da vila de São 
Vicente estendendo-se até a capitania de Cabo Frio ou, segundo outros indícios, à barra do rio 
Macaé onde divisava com a capitania de São Tomé. 
3 Permaneceu assim balizada até o Ato Adicional de 1834 quando o município da Corte (leia-se, 
a cidade carioca) se separou da Província do Rio de Janeiro ao se tornar Município Neutro. 
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aumento e a diversificação da produção agrícola e a mudança da capital do Vice-
Reino para o Rio de Janeiro (1763) consolidando o predomínio da região sudeste 
da colônia. Segundo Neves (2000), Pombal, um “típico estrangeirado”, queria 
fortalecer a Coroa frente à Igreja e à alta nobreza com um governo de “caráter 
violento e arbitrário que pouco condizia com a perspectiva das Luzes” (p. 298).  

 

Figura 1 - Capitania do Rio de Janeiro. Plano da Capitania do Rio de Janeiro do Estado 
do Brasil levantada no ano de 1789 e copiada por José Fernandes de Portugal em 
Pernambuco no ano de 1803. Arquivo Histórico do Exército. Mapa 05.01.901. Copiada 
a mão por Ana Paula Pinto Pinheiro. 

 

Os caminhos devem ser arrolados como estruturas definidoras do 
processo de conquista e de ocupação de áreas de base urbana. Nos séculos 
XVI e XVII estes “fixos”, muitos precedentes de antigas trilhas indígenas e 
consistindo na principal referência de demarcação das sesmarias, permitiram a 
ligação do litoral com o interior (o “sertão”). Ampliando a rede de conexões, o 
deslocamento da população, das mercadorias e dos animais ocorria por veredas 
construídas pela Coroa e/ou pelos senhores das plantations e das fazendas de 
gado que recebiam sesmarias como remuneração. Os trajetos abertos por 
particulares conectavam propriedades rurais e estas às freguesias e vilas. 
Quando utilizadas como rota alternativa para o desvio do fisco, em seu trajeto 
eram fixadas as Guardas. 

A rede fluvial era muito utilizada para interligar lugares e escoar a 
produção agrícola. Estas “estradas de água” também se tornariam alternativas 
para o extravio do ouro e o não pagamento de tributos, motivo pelo qual em 
diversos portos das freguesias da Capitania do Rio de Janeiro, sobretudo 
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aqueles que mantinham conexões terrestres e/ou marítima com a cidade, foram 
alojados Registros protegidos por Guardas. 

As Estradas Reais e os caminhos terrestres e fluviais tiveram suas 
margens ocupadas por engenhos de açúcar e de farinha, fazendas de café e de 
gado, sítios e roças (de homens livres pobres), vendas, pousos e ranchos com 
bons pastos, postos de fiscalização e povoações logo elevadas a freguesias e 
vilas, além de uma rede de ligações particulares entre tais núcleos (Straforini, 
2012). 

Os povoados desempenharam um papel preponderante ao se 
converterem nos centros do exercício da manutenção da ordem, da gerência do 
espaço interno, da arrecadação tributária e nós na rede de comunicações. A 
partir de um programa de povoamento, profundas mudanças repercutiram no 
aspecto e nas condições de vida de algumas das mais importantes áreas do 
Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. Os propósitos territoriais foram 
acompanhados pela concessão de terras, a abertura de caminhos, a 
organização de aldeamentos, freguesias e postos de fiscalização, como também 
pela institucionalização de novas vilas e cidades. Parto da premissa que tais 
elementos da conformação espacial – lida aqui como um processo de longa 
duração com seus vários ritmos e diferentes escalas e abrangendo as estruturas 
recusativas dos quilombos – detinham funções específicas para a autoridade 
sobre uma determinada região e delimitaram redes urbanas e fronteiras. O 
intento português para fomentar a ocupação como solução eficaz de domínio, 
incluiu a civilização dos “povos bárbaros” cujo agente fundamental foi a Igreja 
através de suas circunscrições: os aldeamentos e as freguesias. Passemos ao 
exame destes núcleos. 

ALDEAMENTOS 

A ordenação dos aldeamentos, baseada no aprisionamento, exploração 
econômica e na destruição cultural dos índios, constitui um traço importante do 
processo de ocupação em terras fluminenses. Localizados em pontos 
estratégicos para a defesa do mar, dos rios e do sertão, estes arraiais revelam a 
forte relação entre a Igreja e o Estado português. Também chamados de aldeias 
de repartição, reduções ou missões, ali os nativos, submetidos à conversão e à 
educação pelo trabalho, também eram utilizados para a defesa do território 
conquistado. Os missionários impunham o batismo, os horários para as 
atividades, o tipo de vestimenta, o uso de moeda e o aluguel da mão de obra dos 
índios para os moradores dos arredores ou para obras públicas. Segundo 
Gorender (1992), o trabalho compulsório dos índios, subsidiário ao da mão de 
obra escrava, era pago em aguardente, quinquilharias ou varas de pano. Além 
de diaristas nos engenhos de açúcar e nas fazendas de café e de pecuária, os 
indígenas derrubavam matas, extraíam madeira e transportavam produtos pelos 
rios. Há indicações cartográficas de três pontos de barcas no rio Paraíba 
próximos às aldeias da Pedra e de Santo Antônio de Pádua.  

Até o final século XVIII, os religiosos deram origem às reduções. Os 
jesuítas estruturaram as aldeias de São Lourenço (índios da nação temiminó, 
1568); São Barnabé (tupiniquim e tupinambá, 1584); São Francisco Xavier (carijó 
e tupiniquim, 1615); São Pedro de Cabo Frio (tupinambá e goitacá, 1617 ou 
1629?); Nossa Senhora da Guia ou São Braz (tupiniquim e carijó, c.1623) e 
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Nossa Senhora das Neves e Santa Rita (saruçu, 1747). Os franciscanos 
fundaram o aldeamento da Sagrada Família da Ipuca (ou Aldeia Velha, guarulho, 
c.1725); e a ordem dos frades menores capuchinhos, um ramo dos franciscanos, 
os de Santo Antônio de Guarulhos (guarulho, 1672); Santo Antônio de Pádua 
(coroado, c. 1727) e São Fidélis de Sigmaringa (coroado, 1781). Nas localidades 
onde emergiu o cultivo de cafezais durante o último quartel do século XVIII, 
proprietários das fazendas e/ou traficantes de escravos instituíram as aldeias de 
São Luiz Beltrão (puri, 1788), Nossa Senhora da Glória de Valença (coroado, 
c.1789) e de Santo Antônio do Rio Bonito (arari, c.1789). 

Na Carta de Couto Reys (1785) estão assinaladas mais três aldeias 
formadas por coroados: a do Xixo; “dos coroados” (que deu origem ao 
aldeamento da Pedra no início do Oitocentos) e a do João. Elas foram 
organizadas pelos capuchinhos italianos após a Carta Régia de 1751, 
endereçada ao governador da Capitania do Rio de Janeiro, haver determinado 
a “domesticação do gentio bravo” em todos os “sertões que correm para a parte 
do norte da capitania”4  e a criação na cidade do Rio de Janeiro de uma Junta 
de Missões. Presidida pelo governador, era integrada pelo bispo, ouvidor, juiz de 
fora e pelos prelados tanto provinciais como das religiões com conventos e 
colégios. Logo após a expulsão dos loyolistas de todos os domínios portugueses 
em 1759, o governador enviou ofício ao Secretário de Estado comentando sobre 
a má educação dada pelos padres aos índios que os tornou “incapazes, 
indolentes e insolentes”. Neste ofício informava sobre a elevação em freguesias 
e vilas nos locais onde existiam aldeias da Companhia de Jesus para facilitar a 
cobrança dos dízimos (Fridman, 2009).  

O desenho destes espaços cristãos, interpretados por Deffontaines (1944) 
e Azevedo (1992) como “embriões de cidades”, definia-se a partir da praça, 
quadrada ou retangular, onde fixavam-se o pelourinho (expressão da presença 
de autoridades e local de açoite) e a capela. Em um dos lados das praças eram 
alojados a residência dos padres e os locais dedicados ao ensino e, mais 
afastados, estavam as plantações e o cemitério. As moradas dos índios eram 
construídas ao redor da praça. (Figuras 2 e 3) No que tange à propriedade da 
terra, vigorou uma relação de “vassalagem” entre os índios e a Coroa 
intermediada por entidades jurídicas religiosas, proprietárias da produção, dos 
equipamentos e das residências.  

 
4 Esta área da Capitania conhecida também como “Grande Sertão do Macacu”, “Sertão do 
Leste”, “Sertões proibidos da Mantiqueira” ou “Sertão ocupado por índios selvagens”, era 
banhada pelos afluentes dos rios Macuco, Negro e Grande. Para Couto Reys (1997) estaria 
compreendida entre os rios Pomba, Paraibuna e Magé. 
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Figura 2 - Planta da Freguesia e Aldeia de São Pedro levantada sobre o terreno e 
desenhada por Antonio Luiz de Azevedo, soldado do Primeiro Regimento do Rio de 
Janeiro debaixo da administração do Sargento Mor do mesmo Manoel Martinz do Couto 
Reys em 12 de dezembro de 1786. Arquivo Histórico do Exército 04.05.870. Copiada a 
mão por Ana Paula Pinto Pinheiro. 

Eram comuns as fugas, os conflitos e o extermínio dos aldeados através 
de doenças disseminadas propositalmente pelos brancos ou pela força das 
armas. Após a expulsão dos inacianos, o administrador da Fazenda de Santa 
Cruz deu um prazo de quinze dias para os aldeados de São Francisco Xavier 
abandonarem o local. Cito também a revolta no aldeamento de São Braz, 
ocorrida em 1775. Para controlar o motim o Vice-Rei enviou soldados e os 
rebeldes foram presos e deslocados para trabalhos forçados em obras públicas 
da capital. O aldeamento de São Pedro de Cabo Frio, mais populoso que a vila 
de Cabo Frio, teve seu patrimônio – somando cerca de seis léguas – usurpado 
por inúmeros colonos depois da saída forçada dos jesuítas. Quando a aldeia de 
Santo Antônio de Guarulhos passou à administração de sacerdotes seculares, 
vizinhos esbulharam as terras e os aldeados fugiram. Há referências a 
“desordens” de índios nos Campos dos Goytacazes e na Paraíba Nova 
“reprimidas com vigor”. Por este motivo, os capuchinhos foram instruídos a 
submetê-los em um aldeamento que recebeu a denominação de São Fidélis de 
Sigmaringa. (Figura 3) 
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Figura 3 - Mappa da Aldea de São Fidelis1782. Autor anônimo. Original da Mapoteca 
do Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores). Apud Mapa. Imagens da formação 
territorial brasileira (Odebrecht, 1993, p.238). 

 

O Diretório dos Índios (1755) foi um programa no âmbito das reformas do 
ministro Pombal, cujo objetivo era promover a assimilação dos nativos ao Império 
português. Após a revogação do poder temporal dos missionários com a criação 
do cargo de Diretor dos Índios, ocupado por um funcionário do Estado 
metropolitano, iniciou-se o combate aos costumes tribais, à nudez e às 
habitações coletivas. Alienando culturalmente ainda mais os silvícolas, esta 
concepção indigenista tornou obrigatório o ensino e uso do português e 
incentivou a miscigenação ao permitir a presença dos colonos e o recebimento 
de salários. Destes, os nativos recebiam apenas um terço do valor e o Diretor 
arrecadava os restantes dois terços.  

De acordo com a reforma pombalina de preencher os domínios através 
de proposições urbanas, foi decretada a conversão para freguesias das aldeias 
missionárias com número suficiente de população. Com base na condição de 
índios aldeados, a norma assegurava a manutenção de suas terras (Mendes 
Júnior, 1988; Almeida, 2009), o que na grande maioria dos casos não foi 
respeitada, tanto em áreas de povoamento antigo como nas de frente de 
expansão. Com a revogação do Diretório dos Índios em 1798, seus bens foram 
vendidos pelo Tesouro e os silvícolas, considerados emancipados, além de 
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trabalharem em serviços públicos ou para os colonos, foram marcados a ferro e 
vendidos como escravos. Isto significa que para a conquista do território, a 
segurança dos caminhos e a produção agrária, o movimento expansionista da 
ocupação exigiu o apoderamento das terras dos aldeamentos que acabaram se 
transformando em verdadeiros viveiros de escravos. A Figura 4 aponta a posição 
dos aldeamentos de frente para o mar ou nas margens dos rios e caminhos. 

FREGUESIAS 

De acordo com a sua relevância econômica e social, os povoados quando 
elevados a freguesias ou paróquias – as menores unidades da administração 
pública – submetiam-se ao controle do monarca através do padroado régio. Isto 
porque a Coroa passava a sustentá-las com parte das rendas provenientes dos 
dízimos da Ordem de Cristo. Como nos aldeamentos, o agente que 
desempenhou papel fundamental neste processo foi a Igreja.5  Lembre-se que 
desde a Idade Média europeia a instituição católica, através de seus “polos de 
cristianização” (paróquias, dioceses e arcebispados), possuía a propensão de 
dominar áreas e definir o quadro de vida cotidiana.  

As paróquias, submetidas à jurisdição espiritual de um cura que também 
exercia o governo civil, continham pelo menos dez casas (fogos) ou famílias que 
executavam atividades agrícolas, artesanais e/ou manufatureiras originando um 
incipiente mercado local. Neste sentido, não seria exagerado supor que as 
freguesias, acompanhando o ritmo da colonização, expressassem uma ordem 
urbana de base patrimonial e eclesiástica. Hoornaert (1992) diz ter sido o Brasil 
colonial um “conglomerado de cristandades”: em cada localidade mandava uma 
família e o padre estava mais ligado ao clã do que ao bispo. A vida política 
também possuía caráter local: o início de uma pequena povoação era sempre 
um cruzeiro ou capela, cuja acomodação dependia do patrimônio do santo 
protetor, isto é, das terras doadas pela nobreza da terra para a edificação e o 
sustento das capelas. Os grandes proprietários, muitos dos quais ocupando 
cargos, com seu oferecimento e prestígio reforçavam as relações pessoais de 
dependência, de fidelidade e de sociabilidade nas aglomerações (Fridman, 
2009). Tais considerações podem ser interpretadas como a forma patriarcal do 
domínio político (Omegna, 1971) e uma mistura entre a coisa pública e o negócio 
privado na ordem espacial.6  

Parece claro que a necessidade de ermidas onde os fiéis pudessem 
satisfazer suas obrigações religiosas foi aumentando à medida que a população 
crescia. As sedes das freguesias constituíam locais de encontro onde ocorria 
uma boa parte da vida social, isto é, a religiosa, a administrativa e a econômica. 
Portanto estes arraiais eram núcleos de povoamento cuja existência foi 
favorecida ainda pela ordem régia de constituição de freguesias – para onde 
foram recolhidos os vadios que perturbavam a “paz” da Capitania – e a imposição 
da religião católica.  

 
5 A Mesa da Consciência e Ordens, criada em 1532, foi um instituto da justiça portuguesa para 
aconselhar o rei sobre questões relativas ao estabelecimento das freguesias, capelas, colégios, 
hospitais e recolhimentos. 
6 Remeto a Murillo Marx (1989; 1991) que enfatiza a importância de parcelas de solo sob a posse 
religiosa para a gradativa expansão dos arraiais. 
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As primeiras freguesias fluminenses designadas foram a de São 
Sebastião (1569), com área coincidente ao território da cidade do Rio de Janeiro, 
e de Nossa Senhora da Conceição da Ilha Grande (Angra dos Reis, 1593). No 
século seguinte, surgiram mais 16 paróquias, das quais quatro no interior da 
cidade carioca e as demais na barra dos rios que deságuam no fundo da baía 
de Guanabara; na Banda d’Além; em Cabo Frio, em Campos dos Goitacazes e 
em Paraty. 

A usurpação das terras a conquistar e do “Sertão ocupado por índios 
brabos” – hábitat dos índios coroado e goitacá7 – decorreu da oferta de 
sesmarias concomitante à abertura de veredas para as Minas de ouro nas quais 
estabeleceram-se ranchos e pousos.8  Se na primeira metade do século XVIII 
dez povoados foram elevados a freguesias, da Era Pombal até o final da centúria 
pelo menos 16 paróquias surgiram nos arredores e no interior da nova sede do 
Vice-Reino; na Banda d’Além e nas “rotas do ouro” para as Minas Gerais. Estas 
localidades então ocupadas por engenhos e fazendas de café e por onde 
passavam os caminhos com seus pousos e ranchos, apresentaram o maior 
número de novas paróquias.9  Ou seja, a dominação daquela área, orientada 
pelos ditos caminhos, foi facultada pelo recolhimento dos “negros da terra” nos 
aldeamentos e pela disposição de freguesias. 

Isto significa que mesmo no período pombalino anticlerical preservaram-
se as funções religiosas, administrativas, militares e fiscais assumidas pelas 
freguesias que, por esta razão, continuaram sustentadas pela metrópole. Assim, 
a elevação de vilarejos a paróquias fez parte da proposta centralizadora e 
modernizadora de intensificar a circulação, a expansão econômica (não 
esqueçamos o objetivo pombalino de diversificação agrícola) e o 
assenhoramento territorial. Na Figura 4 encontram-se posicionadas as sedes 
das freguesias, sendo a maior parte situada próxima à orla marítima e/ou aos 
caminhos terrestres e fluviais. 

No entanto, apesar do controle metropolitano ao criar “fortificações 
humanas” (Delson, 1997), persistiram os desvios do ouro, a sonegação dos 
tributos e a fuga para os quilombos, abordados a seguir. 

 

 
7 A Coroa estipulou “áreas proibidas” entre as capitanias, especialmente com Minas Gerais desde 
o início do século XVIII. A margem oriental do trajeto do Caminho Novo, denominada nas Cartas 
e documentos “Sertão dos Índios Brabos”, era uma “área proibida” (ver também a nota 4). 
8 Pousos eram locais à beira das estradas que cobravam pelo descanso. Eram modestos, de 
pau a pique com cobertura de palha. Os ranchos ou vendas tinham construção mais sólida e não 
se pagava pela hospedagem dos tropeiros e pelo descanso de suas tropas, mas pelo milho para 
alimentar os animais e demais produtos. 
9 As áreas banhadas pelo rio Paraíba do Sul e seus afluentes, conhecidas como “Mar de 
Montanhas”, além da concessão de sesmarias, tiveram sua conquista facilitada pela invasão de 
terrenos da Fazenda de Santa Cruz após a expulsão dos jesuítas (Fridman, 2002). 
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Figura 4 - Aldeamentos e freguesias no século XVIII. Base cartográfica: Carta 
Topográfica da Capitania do Rio de Janeiro, mandada tirar pelo Ilmo. e Exmo. Sr. Conde 
da Cunha, Capitão General e Vice-Rei do Estado do Brasil. Por Manoel Vieyra Leão 
(1767). Fonte: Pesquisa “Espaço e plano: capítulos da urbanização fluminense” 
(GESTHU/IPPUR/UFRJ). 

 

QUILOMBOS 

Temor dos viajantes e das povoações e chamados de “contagioso mal”, 
os quilombos abrigavam negros e índios em agrupamentos agrícolas.  Estas 
comunidades negociavam seus produtos com engenhos e tabernas e, por se 
transformarem posteriormente em povoados, freguesias, bairros ou vilas, podem 
ser reconhecidas como “rascunhos” urbanos. Observemos sua presença no 
território fluminense até o final do século XVIII. 

Desde antes de 1625, escravos se refugiavam nas matas da Capitania e 
nos arredores da cidade do Rio de Janeiro.10  De acordo com Gomes (1996; 
2015), denúncias apontavam a existência de quilombolas nas terras do engenho 
do Camorim (Jacarepaguá), mesmo após herdado pela ordem beneditina.11  Ao 
final da centúria, quilombos eram encontrados no recôncavo da Guanabara e 
nas cabeceiras do rio Guandu, este formado por escravos e índios fugidos da 
Fazenda de Santa Cruz e dos aldeamentos dos jesuítas. 

No começo do Setecentos, uma expedição teria sido organizada para 
exterminar o quilombo situado próximo ao rio Macacu, nos arredores na vila de 

 
10 Eram oferecidos 6$000 réis por cada escravo apanhado em locais mais próximos da cidade e 
3$000 réis por cada quilombola encontrado “para os lados da serra dos Órgãos” (Coaracy, 1965). 
11 Este autor aponta que na fazenda de Iguaçu, os beneditinos “fechavam os olhos” para o 
quilombo ali existente, sugerindo a conivência dos padres com os escravos escapados. 
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Santo Antônio de Sá. Da primeira metade do século devem ser citados ainda 
aquele localizado na freguesia de São João de Icaraí na Banda d’Além e os dois 
(o velho e o novo) que ocupavam o sertão do rio Bacaxá próximo à vila de Santo 
Antônio de Sá (Souza, 1961). Há divergências entre os pesquisadores quanto 
ao período da existência do quilombo liderado pelo negro Curukango na serra 
do Deitado, nas proximidades da nascente do rio que tomou o nome do líder, na 
divisa entre os atuais municípios de Macaé, Trajano de Morais e Conceição de 
Macabu. Formado por 200 negros, a repressão foi violenta: todos os quilombolas 
foram mortos e a cabeça do líder fincada em uma lança na estrada geral (Oscar, 
1985). 

Do período pombalino, Gomes (op.cit.) indica os quilombos existentes nas 
regiões de Santo Antônio de Sá e de Paraty; os de Cubango, Ititioca, Pindotiba 
e do engenho de Antônio da Fonseca (os quatro no atual município de Niterói); 
aqueles no rumo da Tacoara (alto da serra, atual Petrópolis, onde nasce o rio 
Taquara que se estende até o porto Estrela) e no sertão do Calhambola banhado 
pelo rio Ururaí (Campos dos Goytacazes).12 Ficaram famosos os refúgios de 
Palmares, do Garcia (no Valão da Areia, em Peri-Peri), Bacaxá e o Mundéo dos 
Pretos (na serra do Caçador, Itaguaí), todos os quatro assentados dentro dos 
limites da Fazenda de Santa Cruz para onde o governador Gomes Freire enviou 
tropas em 1762 (Fridman, 1999). Os parentes quilombolas que permaneceram 
na Fazenda sofreram castigos corporais e deslocados para prisão nos fortes.  

Durante o último quartel do Setecentos, quilombolas circulavam pelas 
matas da Tijuca na cidade do Rio de Janeiro. Devo assinalar que a maioria os 
quilombos citados se alojavam perto das fontes d’água para garantir a 
subsistência e facilitar os deslocamentos. A elaboração da Figura 5 se baseou 
nos indícios recolhidos na documentação primária e secundária e nas escassas 
Cartas que atestam sua localização.  

 

 
12 Pelo rio Ururaí, que conecta as Lagoas de Cima e Feia, as madeiras do sertão eram 
transportadas provavelmente por quilombolas. 
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Figura 5 - Quilombos e engenhos de açúcar no século XVIII. Base cartográfica: Carta 
Topográfica da Capitania do Rio de Janeiro, mandada tirar pelo Ilmo. e Exmo. Sr. Conde 
da Cunha, Capitão General e Vice-Rei do Estado do Brasil. Por Manoel Vieyra Leão 
(1767). Fonte: Pesquisa “Espaço e plano: capítulos da urbanização fluminense” 
(GESTHU/IPPUR/UFRJ). 

 

REGISTROS, GUARDAS E PASSAGENS 

Para assegurar a conquista do território fluminense na guerra contra os 
inimigos internos e externos (piratas e expedições estrangeiras), no século XVI 
estabeleceram-se guarnições, inclusive nos aldeamentos,13 e rondas de 
vigilância para impedir o ataque às vilas e cidades. No processo de 
racionalização do aparelho de Estado do ministro Pombal, foram constituídas as 
Companhias de Ordenança, com soldados vindos da metrópole, e Tropas 
Auxiliares (Terços) recrutadas na população civil para a defesa na ocorrência de 
um perigo iminente e manutenção da ordem (Albuquerque, 1950).14  Pela Carta 
Régia de 1766 exigiu-se ainda o recrutamento “sem exceção” dos moradores de 
todas as comarcas. Para a nova capital, a tropa foi reorganizada com três 
Regimentos (um de artilharia e dois de infantaria) e a primeira Companhia de 
Cavalaria da Guarda dos vice-reis. A proteção do porto da cidade (escoador dos 
metais preciosos e principal entreposto comercial da colônia) e a garantia da 
justiça, fazenda pública e sujeição dos colonos provocaram a multiplicação de 

 
13 Almeida (2019) faz referência aos aldeados como súditos cristãos do rei e principal força militar 
para a montagem da economia colonial. 
14 As Tropas Auxiliares e as Ordenanças não eram remuneradas, mas o rei concedia honras e 
regalias para os oficiais. 
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obras de defesa,15 e a estruturação dos postos de fiscalização para coibir o 
contrabando. (Figura 6) 

 

 

Figura 6 - Fortaleza do Patriarca São José. José da Silva Paes, 1760. Arquivo Histórico 
do Exército. Mapa 04.02.624. Copiada a mão por Ana Paula Pinto Pinheiro. 

 

Os Registros, designados a partir de 1701 nas Estradas ou Caminhos 
Reais e nos portos, eram estruturas fiscais regidas pela Fazenda Real.16  Pontos 
de trânsito obrigatório, ali inspecionavam-se as bagagens; controlava-se o ir e 
vir dos passageiros, comerciantes e funcionários públicos e cobravam-se o 
pedágio sobre a circulação de pessoas, e os tributos do ouro e das “entradas” 
(“secos e molhados” e escravos).  Na segunda metade do século, os Registros 
também passaram a permutar o ouro em pó por moedas ou por bilhetes emitidos 

 
15 Para a proteção da capitania: uma Guarda, um posto alfandegário e a reforma do Forte São 
Matheus em Cabo Frio; os Fortes do Carmo e de São Bento em Angra dos Reis; o Forte de 
Santo Antônio do Serro Frio e a bateria de Imbetiba em Macaé (Garrido, 1940; Barreto, 1958; 
Castro, 2009; Fortalezas.org.). O esquema de defesa na entrada da Baía da Guanabara definiu-
se por fortes, fortalezas, baterias e redutos: Bateria do Leme; Forte da Nossa Senhora da Boa 
Viagem; Fortaleza de Santa Cruz; Fortaleza de São João; Forte de São Tiago; Fortaleza da 
Conceição; Fortaleza de Copacabana; Fortaleza de São Luiz Pico;  Forte de Gragoatá; Bateria 
de Santo Antônio da Praia de Fora; Forte do Lage; Ponta do Vigia; Forte da Praia Vermelha; 
Forte São Clemente-Piaçava; Fortaleza de São Januário e São José/Ilha das Cobras. Havia os 
fortins das praias do Valongo; Maria; Santa Luzia; Ajuda; Glória; Gamboa e Arpoador. De grande 
parte das fortalezas, fortes e baterias localizadas na Capitania surgiram arraiais e povoações. 
16 Pelo Dicionário de Bluteau (1789), Registro é um “livro em que se lança por escrito e faz 
memória de mercadorias ou fazendas que entram ou saem”. 
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pela Fazenda Real e a exigir o “subsídio voluntário” estipulado para a 
reconstrução do Palácio Real de Lisboa arrasado pelo terremoto.  

A pouca distância dos Registros, as Estradas Reais, abertas e mantidas 
pela Coroa ou por seus representantes, eram bloqueadas por correntes e 
cadeados para dificultar o desvio. Quanto às edificações, havia um prédio para 
a repartição; as residências do Administrador (representante do Contratador), do 
Fiel (representante da Fazenda Real) e do Contador; o quartel dos soldados; o 
rancho para abrigar os viajantes e tropeiros; e o curral. 

Se um Alvará de 1733 já demandava providências para fixação de 
Registros e Guardas “para embaraçar os descaminhos do ouro” (Pizarro, tomo 
XIX, 1822), com a queda da extração de metais preciosos, o marquês de Pombal 
preocupou-se em recuperar, com maior controle, a cobrança do quinto e dos 
impostos sobre o açúcar e o tabaco. Para isto, “Casas de Inspeção” foram 
instaladas nos principais portos da colônia (Salgado, 1985). Como pode ser 
verificado adiante, há dificuldades para a distinção entre Registros, Guardas e 
Passagens devido à variedade de designações nas fontes primárias e 
secundárias encontradas. 

Os Registros existentes na Capitania do Rio de Janeiro no período em 
tela foram os do Caminho Velho (nas proximidades de Paraty);17 da Paraíba 
(Três Rios);18 de Aguassu (Nova Iguaçu); do Porto da Estrela no rio Inhomirim, 
Magé);19 do rio do Pilar (Duque de Caxias),20 do Porto do Cunha no rio Pomba 
(na paragem de Santo Antônio);21 do rio da Guarda (Itaguaí);22 do Paraibuna 

 
17 Para a ligação do “porto do ouro” na cidade do Rio de Janeiro com as Geraes, a primeira via 
aberta pela Coroa em direção à Vila Rica – o Caminho Velho – foi aproveitada uma antiga trilha 
indígena que partia de Paraty em direção ao rio Paraíba do Sul. 
18 Para evitar o trânsito pela Fazenda de Santa Cruz dos jesuítas, acusados de contrabando, e 
a travessia por mar de Paraty a Sepetiba, Garcia Rodrigues Paes abriu em 1704 a Estrada Real 
do Ouro ou Caminho Novo da Estrada Real. Seguia do porto do Nóbrega do rio Iguassu, nos 
arredores do litoral norte da baía, subia a serra em direção ao rio Paraíba do Sul e de lá para as 
Minas. No rio Paraíba do Sul uma Passagem e um Registro lhe foram concedidos. Tornaram-se 
alternativas à Estrada Real do Ouro as trilhas do Couto, do Inhomirim e do Tinguá. 
19 Em 1728 Bernardo Proença, senhor de engenho em Suruí, finalizou uma variante, o Caminho 
do Inhomirim (ou da Estrela ou do Proença) que, subindo o rio Inhomirim, chegava ao Porto da 
Estrela. De lá prosseguia por terra em direção à região da futura Petrópolis e ao rio Paraíba do 
Sul, alcançando o Caminho Novo em Santo Antônio da Encruzilhada. Por esta estrada o trajeto 
para as Minas foi encurtado em alguns dias. Um Alvará de 27 de outubro de 1733 proibiu a 
abertura de novas picadas para as Minas (Pizarro, 1822, parte II tomo VIII). Ainda assim foram 
abertas as variantes da Tacoara (Taquara) e do Sardoal. Por volta de 1750, o mestre de Campo 
Estevão Pinto assentou o Caminho Novo do Tinguá (ou do Rodeio ou da Terra Firme), que 
ultrapassando a serra do Tinguá encontrava a estrada de Garcia Paes na fazenda Pau Grande. 
Não foi sem atritos a demanda de Bernardo Proença à metrópole para a proibição de uso das 
estradas do Couto e Novo do Tinguá. 
20 Os Registros dos portos Estrela e Pilar estão assinalados como Guardas na Planta em que se 
mostram todas as Guardas e Registros que há na capitania do Rio de Janeiro no ano de 1767. 
21 Na região norte da Capitania foi aberto o Caminho da Paraíba que de São João da Barra e 
Campos de Goytacazes continuava para os aldeamentos de São Fidélis de Sigmaringa e de 
Santo Antônio de Pádua e o Registro e Passagem do Cunha no rio da Pomba até as Minas. O 
vice-rei Luiz de Vasconcellos se referiu à necessidade de sua defesa (RIHGB, tomo XL, parte II, 
1885). O Caminho Campista do Muriaé saía de Campos dos Goytacazes acompanhando o curso 
do rio Muriaé na direção da capitania do Espírito Santo. 
22 O Caminho de São Paulo (ou Caminho Novo da Piedade ou Estrada Real de Santa Cruz) 
aberto para servir ao transporte do ouro das Minas Gerais, de Cuiabá e de Vila Boa, chegava ao 
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(administrado pela Junta Real Fazenda do Rio de Janeiro e assentado no limite 
com Minas Gerais);23 das Caveiras (para a cobrança do tributo das “entradas”, 
em Piraí); do Ouro de Paraty ou Boqueirão do Inferno (Paraty); da Barra do 
Furado (Quissamã);24 do rio São João (comarca de Cabo Frio); do capitão mor 
Domingos Viana no rio Iriri (Magé); do Porto do rio Suruí (Suruí) e do Porto no 
rio Guapimirim (Guapimirim). As Contagens eram repartições que atuavam na 
arrecadação dos tributos sobre os animais em trânsito nos Registros existentes 
nas divisas das capitanias. Na divisa do Rio de Janeiro com São Paulo, estava 
no Registro do Boqueirão do Inferno e, com Minas Gerais, nos Registros da 
Paraíba e Paraibuna. (Figuras 7 e 10) 

 

 

Figura 7 - Planta em q. se mostrão todas as guardas e registros q. há na capitania do 
Rio de Janeiro. 1767. Biblioteca Nacional ARC 012,2,014. Copiada a mão por Ana Paula 
Pinto Pinheiro.  

 

 
porto de Itaguaí passando por São João do Príncipe. Dada a resistência dos jesuítas, sua 
conclusão se deu apenas em 1778. Nesta estrada foram instalados Registros e Guardas. 
23 Com o esgotamento progressivo das minas, as Provedorias criadas no século XVI para cobrar 
os direitos alfandegários, foram transformadas na década de 1760 nas Juntas de Fazenda 
presentes em cada capitania para a fiscalização do movimento comercial (Salgado, op.cit.). Entre 
todos os Registros, aquele do Capitão Luiz Mathias Barboza da Silva no Caminho Novo defronte 
ao rio Paraibuna (hoje cidade Matias Barbosa, Minas Gerais) era o mais lucrativo. 
24 Do Caminho Real de São Salvador que vinha de Campos dos Goytacazes em direção à cidade 
do Rio de Janeiro, Torres (2004) assinala que em 1730 já existia o Registro do Furado. 
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Com a decadência das minas de ouro e a destituição do marquês de 
Pombal, o Vice-rei Luiz de Vasconcellos e Souza (1778-1790) ordenou o 
fechamento dos Registros da “Casa de Registro do ouro” (arraial de 
Cantagalo);25 da Barra do Furado (Campos dos Goytacazes); do rio São João 
(Cabo Frio); do capitão mor Domingos Viana (Magé); do porto da Estrela 
(Inhomirim); do porto de Suruí e do porto do rio Guapimirim (Livro de Visitas 
Pastorais, ACMRJ, 1794) “para evitar despesas que se não podem pagar e não 
se fazem presentemente muito necessárias” (Vasconcellos e Souza, 1842, p.29). 
Lembre-se que naquela região os rios Inhomirim, Guapimirim, Magé e Suruí, 
eram navegáveis e estas freguesias, situadas no Recôncavo da Baía, eram as 
mais produtivas: de Magé, com muitos engenhos e “partidos associados”, 
proviam para a cidade farinha e banana; de Guapimirim, a farinha, arroz, feijão, 
milho e carvão mineral; a região do rio Iguassu com suas engenhocas, era 
pródiga na produção de aguardente, feijão, milho e cerâmica. (Figura 8) 

 

 

Figura 8 - Porto do Estrella. Adam, Victor. Paris [França]: Lith. de G. Engelmann,1835. 
Biblioteca Nacional. 
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon94994/icon94994_040.jpg 

 

 
25 Para o Sertão de Macacu, havia o Caminho do Mão de Luva, de meados do Setecentos, depois 
denominado Caminho das Minas de Cantagalo. 
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As Guardas, criadas nos primeiros anos do século XVIII para auxiliar os 
Registros, eram postos militares para reprimir o contrabando de gado e do ouro. 
Situadas nos portos e nos caminhos cuja passagem era proibida, suas 
instalações eram de baixa qualidade para facilitar seu deslocamento.26 Foram 
identificadas 32 Guardas, entre as quais cito: Guarda Velha (Itaguaí), Caveiras 
(entre Itaguaí e São João Marcos); Guarda da Ponte (do rio Itaguaí no caminho 
para São Paulo); Coitinho (no Caminho Novo, hoje Rio Claro); Guarda (no rio 
Ariró); Morro da Onça (arredores de Itaguaí); Pouso Frio (próximo ao rio 
Quilombo ou Eufrásia, afluente do rio Itaguaí); Guandu (foz do rio Guandu); 
Jurioca ou Juruoca; foz do rio São João (comarca de Cabo Frio); Patiba 
(Guaratiba);27 Penha; Gávea; Serra da Água (Angra dos Reis).28 Persistiram a 
Guarda do Ribeirão (no rio Paraíba); a Guarda Grande no Registro de Taguaí; e 
as Guardas do Porto do Pilar e do Porto de Nossa Senhora da Estrela de 
Inhomirim. Cito ainda as do Rey Nova de Campo Alegre (no Campo Alegre do 
rio Paraíba); da Ponta Negra;29 de Sepetiba; da Pedra; da Ponta de 
Sernambetiba; da Tijuca; da Gávea; de Nossa Senhora de Copacabana e da 
Praia Vermelha. (Figuras 7 e 10) 

As Passagens sobre os rios caudalosos, autorizadas a partir de 1700 para 
a cobrança de tributo sobre passageiros e cargas, eram concedidas a 
particulares. Firmadas nas pontes ou em embarcações, tornaram-se muito 
rentáveis em razão dos rios atravessarem os caminhos que se dirigiam às 
Minas.30 Enumero as seguintes Passagens que, como explicitado, muitas vezes 
se confundiam com os Registros: do Porto do Pilar do caminho do Couto;31 do 
Porto do Cunha no rio da Pomba (Registro instituído c.1784); do Aguassu no 
Registro de Aguassu; do rio Inhomirim (Porto da Estrela ou Porto do Nóbrega); 
do rio Macaé (Macaé); do rio Paraíba (concedida a Garcia Rodrigues Paes); do 

 
26 Para Castro (2009), porém, as Guardas eram “pequenos fortes” guarnecidos por soldados e 
teriam sido erigidos para cobrança de impostos em lugares onde não haveria risco de ataque, 
como nos vales que levavam ao interior. 
27 Entre as ligações da cidade do Rio de Janeiro a seus arredores rurais, existiam a estrada do 
Campinho (em direção à Barra de Guaratiba) e o Caminho de Taguaí (para a Guarda de 
Sepetiba). 
28 Picadas surgiram, como o Caminho Cesárea (1740) e a de Santana da Paraíba Nova (depois 
Areias) no rumo de Angra dos Reis. 
29 Cito ainda a título de exemplo, os caminhos do Tingui (da freguesia de Nossa Senhora de 
Nazaré de Saquarema) e de Bacaxá (da lagoa de Araruama) ambos em direção à freguesia de 
São João de Caraí, na Banda d’Além. 
30 No Livro das Visitas Pastorais feitas pelo Monsenhor Pizarro (ACMRJ, 1794, folhas 106 a 109 
vº.) há um apontamento revelador do seu funcionamento: “Para se atravessar aquele Rio, é 
conservada uma Barca, na qual se embarcam os gados, tropas, e toda a mais carga, pelo que 
se pagam certas pensões, a que se dão o termo, de direitos ao contratador das passagens, para 
a conservação dos Oficiais do Registro, e do Contrato Real (...). A sua conservação no lugar em 
que se acha, é de muita utilidade, e necessidade, por estar na Estrada Geral do Caminho de 
Minas, por onde continuamente transitam as Tropas que fazem o giro do comércio, e por se 
conservar ali estabelecido um Tribunal, ou Registro, com Oficiais do mesmo, e um 
Destacamento, que pelos Senhores Governadores desta Capitania foi mandado para defesa dos 
Reais Direitos, e contrabandos.” 
31 John Charing (João Xerém) arrematou em 1725 o direito de transportar canoas para atravessar 
o rio do Couto. O Caminho do Couto, começava na foz do rio Iguassu e seguia em direção ao 
Porto e à Guarda da freguesia de Nossa Senhora do Pilar onde encontrava o Caminho Novo. 
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rio Paraibuna32 e as dos rios São João e Ururaí (este na Lagoa Feia, Campos 
dos Goytacazes). (Figura 9) 

 

 

Figura 9 - Rio Parahybuna. Arnout, Jean Baptiste.  Paris [França]: Lith. de G. 
Engelmann, [1835]. Biblioteca Nacional. 
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon94994/icon94994_044.jpg 
 

A localização dos Registros, Guardas e Passagens pode ser observada na 
Figura 10. 

 

 
32 Segundo uma Provisão de 1718, a receita das Passagens dos rios Paraíba e Paraibuna de 
deveria se destinar às obras do Aqueduto da Carioca na cidade do Rio de Janeiro. 
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Figura 10 - Registros, Guardas e Passagens. Base cartográfica: Carta Topográfica da 
Capitania do Rio de Janeiro, mandada tirar pelo Ilmo. e Exmo. Sr. Conde da Cunha, 
Capitão General e Vice-Rei do Estado do Brasil. Por Manoel Vieyra Leão (1767). Fonte: 
Pesquisa “Espaço e plano: capítulos da urbanização fluminense”(GESTHU/IPPUR/UFRJ). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através de uma cartografia exploratória e conjectural visando a uma 
memória histórica espacial, procurei neste artigo evidenciar o papel de “embriões 
urbanos”, lugares não vazios à beira d’água ou dos caminhos. Estes 
ajuntamentos humanos existentes no Setecentos revelam a orientação do 
Estado português e do mandonismo da oligarquia local no processo de 
apoderamento do território fluminense. Reunindo população permanente, os 
aldeamentos, freguesias, arraiais nas encruzilhadas e caminhos, quilombos, 
Registros, Guardas e Passagens somados às vilas e à cidade existentes na 
Capitania do Rio e Janeiro conformaram redes de base urbana relevantes em 
termos numéricos e qualitativos.  

Como na segunda metade do século XVIII a implantação de 
assentamentos com a presença de funcionários reais em locais previamente 
aprovados era encargo do Estado metropolitano através de seus representantes, 
creio haver indícios da organização de um conjunto de povoados através de um 
plano cuja estratégia também previu a promoção de novas freguesias e vilas. 
Esta política permitiu realizar a produção econômica e a fiscalização em suas 
duas acepções, de exercício fiscal e de vigilância, através de suas entidades de 
repressão e de controle das almas. 
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