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Introdução

O quadro geral que se reproduziu durante muito tem-
po era de uma escassez total de meio circulante e de 
crédito no Brasil colonial, resultado direto das políticas 
metropolitanas. Quadro este que seria revertido pela 
economia aurífera, responsável por uma riqueza e um 
dinamismo únicos na época. Essa visão, de certa forma 
simplista, já foi bastante contestada por grande par-
te da literatura de história econômica para o período. 
Este trabalho tem por objetivo melhor compreender a 
origem da circulação de moeda e do crédito no Brasil 
colonial, retomando parte deste debate. No entanto, 
não se pode compreender a circulação monetária no 
sistema econômico colonial sem antes abordar, mesmo 
que de forma bastante simplista, o debate entorno das 
estruturas das principais atividades que o compuse-
ram. Uma vez introduzida a dinâmica desses grandes 
sistemas, passaremos à discussão das especificidades 
históricas e regionais que caracterizaram a circulação 
monetária em cada um desses sistemas econômicos, 
nas Seções 1 e 2.

O escambo foi o método usual de troca na exploração 
do pau-brasil, primeira atividade econômica desenvol-
vida no Brasil colonial. Não se pode dizer que em sis-
temas econômicos coloniais pouco complexos, como 
esse, havia necessariamente uma “carência” de moe-
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da. Não é, portanto, razoável afirmar que a introdução 
de meio circulante atendendo a uma “demanda” exis-
tente geraria, necessariamente, uma evolução e uma 
diversificação dos mesmos. Seria mais apropriado pen-
sarmos que essa foi a primeira forma de apropriação 
do território brasileiro e que as atividades comerciais 
e de financiamento ainda eram pouco desenvolvidas.

Furtado (2007) ressalta que coube à Coroa Portuguesa 
a tarefa de pensar uma nova forma de ocupação do 
território americano sob sua posse que efetivasse o 
processo de colonização, algo que a atividade de ex-
ploração do pau-brasil era incapaz de fazer. Das me-
didas políticas que então foram tomadas resultou o 
início da exploração agrícola das terras brasileiras, 
dando início a um longo processo de formação de um 
complexo açucareiro nordestino baseado na mão-de-
-obra escrava. Na medida em que eram concedidas 
novas posses de terras pela coroa portuguesa para 
exploração ou arrendamento, criava-se em paralelo 
um comércio colonial mais complexo que aquele es-
tabelecido para a exploração de pau-brasil. Furtado 
(2007) destaca ainda que o empresário açucareiro teve 
que operar, sempre, em escala relativamente grande, 
já que as condições do meio não permitiam pensar em 
pequenos engenhos. O autor deduz assim que grande 
parte do financiamento da atividade açucareira vinha 
de fora. A produção açucareira do nordeste brasileiro 
se integrava exclusivamente ao mercado internacional 
de acordo com os interesses do capital mercantil in-
ternacional. Ou seja, o capital acumulado na atividade 
não permanecia na colônia e dificilmente se integrava 
à economia interna. Como veremos melhor no capítulo 
seguinte, o resultado disso era que a circulação de mo-
eda na colônia era insignificante e diversas mercado-
rias seriam utilizadas como meios de circulação. Outra 
forma de tentar resolver o problema da escassez de 
meio circulante seria recorrer ao comércio fiado. Se-
gundo Levy (1979) até o século XVIII havia basicamente 
dois tipos de pequeno comércio: o comércio estabele-
cido em lojas e vendas ao ar livre. Havia ainda o comér-
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cio ambulante das negras de tabuleiro que tinha um 
papel importante na vida das cidades e vilas coloniais. 
Segundo a autora, os dois problemas fundamentais 
que esses pequenos comerciantes enfrentaram foram 
a generalização das compras a crédito e a falta de di-
nheiro. Um recurso para iludir o problema da falta de 
moeda durante o período colonial seria o crédito. Este 
criou, no Brasil colonial, o comércio fiado, deplorado 
em inúmeros documentos dos primeiros séculos de 
nossa história como o maior fator da mina dos merca-
dos internos.

Furtado (2007) considera que a descoberta de metais 
preciosos promoveu um fôlego na economia metropo-
litana. Entretanto vista em perspectiva geral, a trajetó-
ria da economia mineratória em Minas Gerais, no sécu-
lo XVIII, teve dimensão inferior a que se acostumou a 
divulgar certa tradição historiográfica. Segundo Paula 
(2000) a produção de ouro e diamantes, seria o núcleo 
dinâmico de uma economia que, no entanto, se diver-
sificou durante todo o século XVIII, e estabelecera um 
novo quadro para a circulação mercantil na Colônia. Te-
mos assim a formação de uma economia extremamen-
te dinâmica, que polarizava e incentivava todo um mer-
cado interno colonial de mercadorias. Como veremos 
melhor no Capítulo 2, pode-se afirmar que a irradiação 
da renda gerada pelo ouro canalizou-se principalmen-
te para os intermediários comerciais. Escoavam para 
as zonas mineradoras produtos do exterior, do Reino 
e de outras regiões da Colônia e mesmo da Capitania. 
É, portanto, incontestável o incentivo ao comércio colo-
nial que a mineração significou.  Para além do debate 
entorno do aumento da oferta de moeda na Colônia, a 
descoberta das minas representou uma mudança radi-
cal na organização da economia colonial.

Por fim, ressaltamos ainda que, com a economia aurí-
fera, a posse do meio circulante não era mais exclusiva 
do comerciante. Ou seja, o colono não precisava mais 
depender da venda de seu produto para a obtenção 
de “dinheiro universal” que pudesse ser trocado por 

Artigo: A circulação monetária no Brasil Colonial



62 Revista Multiface | Belo Horizonte | v. 5 nº2 | p. 62 | jul-dez 2011

outras mercadorias, já que este era resultado direto 
da principal atividade econômica da região. Além dis-
so, o início da exploração aurífera não dependia de um 
grande volume inicial de investimento. Essas caracte-
rísticas do sistema econômico colonial ligado a ativi-
dade de extração do ouro provocaram mudanças sig-
nificativas na circulação monetária colonial, que serão 
mais bem discutidas no Capítulo 2. No entanto, antes 
disso, passemos ao debate entorno da oferta de moe-
da e crédito anterior à mineração.

Os determinantes da oferta monetária no perío-
do colonial

A historiografia brasileira segue uma tendência de en-
carar a questão da moeda no período colonial como 
pouco relevante, justificando o fato como uma decor-
rência da limitação de circulação monetária que havia 
na época.

A moeda, existindo em pequena quantidade, só se acu-
mulava nas cidades mais importantes e até mesmo so-
mente nas mãos dos ricos; estes, por sua vez não tendo 
necessidade de um intermediário de trocas, dada a rare-
fação da população e a exigüidade de suas necessidades, 
mais a entesouravam do que a faziam circular (AZEVEDO, 
1949, p. 415 apud LEVY, 1983, p. 826).

Lima (2005) afirma que a escassez de moeda no Bra-
sil colonial também pode ser vista como uma situação 
proveniente da política mercantilista da metrópole 
portuguesa, que detinha o monopólio de cunhagem e 
determinava diversas regras em relação à circulação 
de moeda na colônia. A exclusividade de comércio im-
posta por Portugal impedia que houvesse saldo me-
tálico nas transações mercantis coloniais. Entretanto, 
segundo Levy (1983), apesar de essa não ser uma in-
terpretação equivocada, não trata de todas as formas 
como a circulação de moeda se deu dentro do sistema 
mercantil colonial e que devem aqui ser consideradas 
por mais discretamente que tenham ocorrido.
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Lima (2005) afirma que a falta de moeda não era um 
problema exclusivo à colônia brasileira. Na própria 
Europa a disponibilidade de metais preciosos oscilou 
bastante ao longo dos anos, nunca sendo suficiente 
para acompanhar o crescimento da demanda. Os es-
toques de moeda das nações européias dependiam 
de cinco determinações diferentes: da exploração das 
minas metálicas (que em Portugal, nos séculos XVI e 
XVII, era consideravelmente baixa); dos fluxos de mo-
eda vindos dos demais países; de desvalorizações da 
unidade de conta, o que aumentava o valor das moe-
das em estoque; do desgaste físico e do cerceio das 
moedas; do entesouramento dos metais preciosos, ou 
seja, do seu uso não-monetário.

No Estado português, cada uma das três moedas cor-
rentes – ouro, prata e cobre – possuía funções diferen-
tes. De acordo com Lima (2005), as moedas de ouro e 
prata tinham um alto valor unitário, e eram utilizadas 
em pagamentos internacionais e em grandes transa-
ções comerciais. O valor extrínseco dessas moedas 
deveria ser maior do que seu valor intrínseco. Já as 
moedas de cobre eram moedas subsidiárias, com um 
caráter quase fiduciário, sendo utilizadas no pequeno 
comércio.

A desvalorização da unidade de conta era a principal 
medida da política de cunhagem portuguesa no século 
XVI e no período após a União Ibérica. A escolha por 
essa política se dava por diferentes motivos. No âmbi-
to fiscal, a política era usada como forma de saldar os 
déficits orçamentários portugueses, assim como para 
compensar a redução na oferta monetária causada 
pelos déficits externos. Além disso, as desvalorizações 
eram uma providência tomada em relação à diferença 
dos preços de oficiais e de mercado do ouro e da pra-
ta, e também serviam como resposta ao enorme cres-
cimento da demanda por moeda, que sobrepujava a 
oferta. Lima (2005) afirma que a tendência portuguesa 
a realizar políticas de desvalorização influenciou for-
temente o sentido das decisões desse cunho no Brasil 
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colonial, com as autoridades coloniais exigindo inúme-
ras vezes à Casa da Moeda de Lisboa autorização para 
desvalorizar as moedas em circulação na colônia em 
relação às moedas correntes em Portugal.

O surgimento da moeda na colônia pode ser atribuído 
ao período no qual se iniciaram as atividades de expor-
tação do açúcar, apesar de que a economia açucareira 
brasileira não possuía, em seu início, nenhum caráter 
monetário. A infraestrutura dos engenhos exigia um 
largo montante inicial de investimentos, contudo, o ca-
pital aplicado no aparato açucareiro não gerava tran-
sações correntes em moeda dentro da colônia, pois 
representava gastos que eram feitos previamente na 
Europa, na época da transferência dos colonos. Além 
disso,

(...) as matérias-primas disponíveis eram obtidas por es-
cambo – todos os elementos contribuindo para que não 
se constituísse uma economia baseada na circulação 
do dinheiro. As disponibilidades de moeda em Portugal 
eram poucas e estavam reservadas para o comércio com 
o Oriente, que se interessava unicamente por metal nas 
trocas por seus tão ambicionados produtos (LEVY, 1983, 
p. 826).

O numerário colonial sofreu um aumento com a insti-
tuição do Governo Geral, mas esse aumento foi discre-
to, uma vez que muitos pagamentos eram feitos em 
mercadoria. A organização que mais dispunha de mo-
eda no início da colonização era a jesuíta, devido aos 
subsídios enviados às missões, seguida pelos oficiais 
de justiça, que recebiam seus pagamentos diretamen-
te de Portugal.

Com o passar do tempo, o sucesso e a lucratividade da 
atividade açucareira fizeram-na sobressair aos colo-
nos, gerando uma divisão entre produção e comércio. 
Isso ajudou não apenas na intensificação das relações 
monetárias como também no crescimento dos investi-
mentos. Entretanto, a política monetária da metrópole 
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interferia no desenvolvimento da economia colonial, já 
que “o mecanismo de preços no sistema de exclusivo 
colonial se estruturava sempre no sentido de não dei-
xar margem para a existência de saldos monetários, 
pois, antes que esses surgissem, os mercadores portu-
gueses elevavam a cotação dos produtos de abasteci-
mento europeus” (LEVY, 1983, p. 827).

Entretanto, mesmo com a moeda ainda em processo 
de surgimento, já havia na colônia manifestações de 
problemas referentes à falta de moeda cunhada, pois 
a moeda passava a ser comercializada como mercado-
ria, uma vez que o metal que ela continha era cotado 
acima de seu valor de face. Esses problemas eram tão 
latentes que levavam a metrópole a intervir, sancio-
nando leis que obrigavam autoridades judiciais a im-
pedir que a moeda corresse na colônia em desacordo 
com o que dispunha a lei.

Por volta da segunda metade do século XVI, um derra-
me de moedas divisionárias, falsificadas com as armas 
de Portugal, foi promovido por banqueiros na Antuér-
pia, levando a Casa de Comércio portuguesa nessa ci-
dade à falência. Levy (1983) afirma que isso levou a uma 
entrada de grandes quantidades de moeda falsa em 
Portugal, dado à clara preferência da população a essa 
situação em detrimento a não dispor de moeda alguma. 
A coroa portuguesa se viu obrigada a reduzir o valor da 
moeda, e o Erário Régio teve de cobrir os prejuízos que 
recairiam sobre os colonos. Ainda assim, esses se mani-
festaram contra a metrópole, devido à insatisfação com 
a política de desvalorização da moeda.

A penetração da moeda portuguesa na colônia ocorria 
pela via do Atlântico, pois era por onde se davam as 
transações luso-brasileiras, como a exportação de açú-
car e o comércio de escravos. Entretanto, a circulação 
monetária não era capaz de aumentar as relações de 
troca porque, apesar do açúcar ter levado ao cresci-
mento da economia colonial, “os recursos excedentes 
da produção açucareira, no entanto, não eram aplica-
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dos na colônia, sendo a maior parte transferida para o 
exterior, já que os lucros mais substanciais eram apro-
priados pelos comerciantes” (LEVY, 1983, p. 828-9).

Ao final do século XVI, a prata peruana começou a en-
trar na colônia portuguesa por meio de um novo canal 
continental de entrada de moeda. “A tese de Alice Ca-
nabrava (p. XIII) demonstra como a expansão comercial 
luso-brasileira nos territórios espanhóis do Vice-Reino 
do Peru, na época da União das Coroas Ibéricas, foi um 
período favorável à expansão do comércio português 
nas colônias espanholas”. (LEVY, 1983, p. 829).

Com os esforços das províncias de Tucumã e do Alto 
Peru de criar um porto no Atlântico, a fim de evitar a 
subordinação econômica dos comerciantes peruanos, 
somados à segunda fundação da cidade de Buenos Ai-
res, foi possível estabelecer uma ligação direta entre o 
Rio da Prata e a região de Potosi, através do Rio Para-
ná. Com isso, as relações comerciais que foram criadas 
entre Buenos Aires e o Brasil envolviam trocas de mer-
cadorias brasileiras por pesos de prata.

Contudo, os interesses econômicos de Lima procura-
ram transformar Buenos Aires em apenas um mercado 
consumidor, cujo abastecimento seria feito por Tucu-
mã, pela rota do Pacífico. Assim, de acordo com Levy 
(1983), os comerciantes peruanos, com intuitos mono-
polísticos, obtiveram uma Cédula Real em 1594 que 
proibia o intercâmbio com o Brasil. Isso provocou uma 
série de contrabandos por parte dos comerciantes 
que se recusavam a perder a oportunidade de bons 
negócios que os altos preços de Buenos Aires propi-
ciavam (devido à grande necessidade de mercado por 
produtos importados e escravos). Os contrabandistas, 
então, levavam para a região do Rio da Prata produtos 
adquiridos no Brasil e traziam, em troca, ouro e prata.
Em 1601, outra Cédula Real foi emitida, por conta das 
pressões dos habitantes de Buenos Aires, cedendo à 
cidade o direito de comercializar novamente com o 
Brasil. Entretanto, o comércio ilegal não cessou imedia-
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tamente, uma vez que logo após a concessão do direi-
to de importar e exportar sucedeu-se um período de 
extrema intervenção por parte da metrópole. O con-
trabando se organizou, levando os portos brasileiros 
a assumirem um papel de reexportação para Buenos 
Aires e Córdoba. Em seguida, desenvolveu-se o comér-
cio com o Peru, no qual comerciantes traziam ouro e 
prata ao Brasil em troca de manufaturados. Segundo 
Levy (1983), essas transações foram incentivadas pelo 
fato de que os produtos no Brasil eram mais baratos 
do que em Lima.

A queda da intensa entrada de moeda teve seu início 
em 1623, quando foi criada a alfândega de Córdoba. 
Levy (1983) afirma que a medida foi tomada em uma 
época na qual a conjuntura era desfavorável tanto aos 
comerciantes portugueses quanto aos espanhóis, na 
qual se somavam a redução da extração de metal nas 
minas de Potosi e a falta de mão-de-obra portuguesa, 
que provocava uma considerável baixa nos suprimen-
tos.

Em 1640, a União Ibérica foi rompida, mas isso não sig-
nificaria, necessariamente, que haveria também uma 
ruptura do comércio no Rio da Prata.

Alice Canabrava, entretanto, demonstra que a Restaura-
ção trouxe uma animosidade entre as populações de ori-
gem portuguesa e espanhola e [...] Buenos Aires, levada 
pela decadência do comércio marítimo e da atividade de 
trânsito de mercadorias para o Peru, passou a concentrar 
suas atividades no desenvolvimento do comércio de cou-
ros e mulas, atividades nas quais prosseguiria nos dois 
séculos seguintes (LEVY, 1983, p. 831).

Entretanto, é possível afirmar que “o principal fator 
responsável pela entrada de moeda metálica até as 
primeiras décadas de 1600 foram as relações comer-
ciais, legais e ilegais, mantidas com a América espa-
nhola, em particular com a região de Potosi através do 
Rio da Prata” (LIMA, 2005, p.181).
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No século XVII, a economia colonial e conseqüente-
mente a economia portuguesa, passaram por uma 
fase extremamente difícil. Contribuíram para isso: o 
declínio do comércio com o Peru, a ruptura da entra-
da de moeda de prata, a ocupação holandesa no nor-
deste açucareiro do Brasil e nos pontos africanos de 
fornecimento de escravos. Entretanto, a situação não 
foi melhorada com expulsão dos holandeses após a In-
surreição Pernambucana.

Além disso, Levy (1983) afirma que duas outras dificul-
dades que surgiram iriam ditar a política monetária 
de Portugal: as despesas portuguesas com a luta pela 
Restauração e a concorrência do açúcar brasileiro com 
o açúcar das Antilhas. Sem contar que, como aponta 
Lima (2005), a escassez de moeda foi sentida cada vez 
mais fortemente, não apenas devido ao aumento da 
demanda, como também pela intensidade das crises 
econômicas que marcaram o século XVII.

Assim, devido aos gastos correntes, as moedas me-
tálicas seriam recolhidas e novamente fundidas, ou 
simplesmente carimbadas, com um valor mais alto, re-
presentando uma desvalorização do preço relativo do 
metal contido nas moedas. Com essa política, a popula-
ção colonial foi obrigada a entregar para a Coroa todas 
as moedas de que dispunham, sendo ainda vítima de 
fraude, pois parte delas foi retida na operação.

A desaceleração da economia açucareira no Brasil 
foi fortemente sentida no balanço de pagamentos da 
Metrópole, incentivando ainda mais a depreciação da 
moeda portuguesa. Com uma quantidade menor de 
exportações vindas da colônia brasileira, a oferta de 
ouro em Portugal decaiu, aumentando a sua cotação 
na moeda circulante. De acordo com Levy (1983), isso 
poderia ter favorecido os consumidores coloniais com 
uma transferência de renda da metrópole para o Bra-
sil, mas, ao invés disso, o mecanismo foi revertido aos 
exportadores metropolitanos, porque esses fixavam 
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em ouro os produtos que mandavam para Portugal. 
A conseqüência disso foi um processo de escassez de 
moeda na colônia.

Em 1688, em meio a um quadro de atrito entre a colô-
nia e a metrópole, a Coroa portuguesa decidiu adotar 
novamente a política de depreciação da moeda. Mesmo 
com as diversas manifestações de insatisfação que tal 
medida suscitou, a decisão foi mantida, provocando re-
ações inclusive violentas. Nenhuma solução foi encon-
trada para a situação, e a autoridade portuguesa teve 
de finalmente ceder a uma resolução que conciliasse os 
seus interesses com os do Brasil. Uma lei aprovada em 
março de 1694 levava à criação de uma moeda provin-
cial, “com uma diferença de apenas 10% sobre o preço 
do marco de prata contido na moeda de fundição ante-
rior, e cujas despesas de cunhagem eram pagas pelos 
colonos” (LEVY, 1983, p. 833). A moeda provincial podia 
circular apenas no Brasil e, em contrapartida, não podia 
circular aqui a moeda de ouro de Portugal.

Apesar da decisão de implantar a moeda provincial ter 
elevado o preço do açúcar brasileiro, Levy (1983) apon-
ta ainda para uma série de conseqüências negativas 
que também surgiu: outros produtos alimentícios tive-
ram elevação de preço; muitos habitantes do Rio de 
Janeiro se recusaram a ceder as moedas que possuíam 
para que fossem convertidas em moeda provincial na 
Casa da Moeda de Salvador (isso obrigou a metrópole 
a tornar itinerante a Casa da Moeda); os moedeiros en-
viados de Portugal provocavam insatisfação nos colo-
nos devido aos privilégios de que dispunham.

No entanto, assim que as primeiras minas de ouro fo-
ram descobertas na colônia, tanto a lei de criação da 
moeda provincial quanto a proibição de cunhar mo-
eda do reino na colônia tiveram seu fim decretado. 
Dadas as novas circunstâncias, as quais veremos a se-
guir, estas determinações passaram a ser prejudiciais 
à Metrópole.
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Moeda e crédito na mineração

Segundo Pinto (1979), na economia açucareira o colono 
detinha a produção, e os mercadores, através das fro-
tas, detinham o dinheiro. Na economia aurífera, as posi-
ções se inverteram: quem detinha o dinheiro, no caso o 
ouro, era o colono, enquanto os mercadores, represen-
tados pelas frotas, eram os detentores das mercado-
rias. “Assim, o mineiro pagava em ouro as mercadorias 
que adquiria nas áreas de mineração, ouro este que 
era remetido pelo comércio local às praças portuárias 
em pagamentos das compras efetuadas.” (PINTO, 1979, 
p. 228). Esse ouro era, então, enviado a Lisboa pela bur-
guesia portuária, em pagamento das suas dívidas, “e 
de Lisboa o ouro brasileiro se distribuía, através do 
mesmo processo, pelas praças europeias, sobretudo 
Londres.” (PINTO, 1979, p. 228) Para o autor, não foi por 
acaso que a Coroa portuguesa incentivou a busca de 
metal precioso em seus domínios. “Justamente entre 
o período agudo da baixa secular mercantilista e o iní-
cio da tendência secular capitalista, começaram a ser 
extraídas as primeiras toneladas de ouro das regiões 
auríferas brasileiras.”(PINTO, 1979, p. 325).

Mas para além dos efeitos no comércio luso brasileiro, 
a descoberta do ouro desencadeou profundas altera-
ções no Brasil e no comércio interno colonial. Ao con-
trário da economia agrícola e pastoril em que a cidade 
era extensão do engenho e do curral, a economia mi-
neira estimulou a concentração urbana, provocando o 
aparecimento de cidades na região aurífera e estimu-
lando o crescimento de outros centros transformados 
em entrepostos.

Como vimos na sessão anterior, até o aparecimento do 
ouro, a circulação monetária no Brasil era limitada pelo 
escasso numerário cunhado em Lisboa e enviado às 
colônias. Para suprir esta deficiência os colonos recor-
reram, por algum tempo ao comércio com as colônias 
espanholas, sobretudo Buenos Aires, onde adquiriam 
moedas de prata. Segundo Pinto (1979), esta circuns-
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tância implicava a dominância de um sistema de troca 
in natura, estimulando uma economia interna fechada 
e de auto-abastecimento, dentro da qual os preços 
sofriam pouca alteração. Para Pinto (1979), o advento 
do ouro modificou esta situação, na medida em que, 
“primeiramente o ouro em pó e em seguida a moeda 
cunhada nas várias Casas de Moeda estabelecidas no 
Brasil passaram a circular no mercado interno brasi-
leiro, desencadeando a alta dos preços, consequência 
da enorme procura e reduzida oferta.” (PINTO, 1979, p. 
326 e 327).

Segundo Pinto (1979), o panorama brasileiro às véspe-
ras da explosão aurífera, no final do século XVII, apre-
sentava-se melancólico. O autor aponta para a carên-
cia de moeda, a baixa de preço do açúcar e o déficit na 
balança de pagamentos como as razões dessa penúria. 
Sendo que uma das causas da carência de moeda na 
Bahia seria a própria queda nos preços do açúcar e do 
tabaco, os principais produtos de exportação da Colô-
nia até então. No entanto, ainda assim, como se infe-
re das queixas de diversas provincias durante todo o 
período colonial, a carência de moeda será uma cons-
tante para quase toda a Colônia. Esta penúria era pro-
vocada por um comércio deficitário que canalizava o 
numerário não somente para a Europa, como também 
canalizou, mais tarde, para a região das minas.

Na verdade, segundo Pinto (1979), com o descobrimen-
to do ouro a situação agravou-se ainda mais, pois o 
frenesi ocasionado pela corrida do ouro provocou uma 
alta imoderada dos preços em geral e em particular 
no do escravo. “A circulação da notícia sobre o ouro, 
além de ter provocado o deslocamento de populações 
nativas para as Minas, estimulou também a emigração 
européia. Minas Gerais transformou-se, em pouco tem-
po, num cadinho de raças e condições sociais.” (PINTO, 
1979, p. 54). Segundo o autor, com este afluxo humano, 
a vida urbana nesta região desenvolveu-se proporcio-
nalmente ao crescimento demográfico. A concentra-
ção demográfica provocou uma alta vertiginosa nos 
preços dos gêneros alimentícios e dos demais, inclusi-
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ve do braço escravo. “E não havendo nas minas mais do 
que ouro em pó, o menor que se podia e dava por qual-
quer coisa eram oitavas.” (PINTO, 1979, p. 55). Essa alta 
vertiginosa nos preços “polarizou para aquela região a 
cobiça e os interesses do comércio colonial, e para lá 
foram desviadas mercadorias cuja venda rendia arro-
bas de metal precioso.” (PINTO, 1979, p. 44).

Durante muito tempo defendeu-se que a economia 
mineradora significou um período de enriquecimento 
tanto para os que se aproveitavam do comércio colo-
nial com o Brasil, quanto para os próprios colonos que 
habitavam a capitania, com a ampliação da oferta de 
meio circulante. Assim, a grande excessão para a es-
cassez de moeda no periódo colonial seria a economia 
mineira, que teria elevado de forma significativa o po-
der aquisitivo de todos aqueles que de alguma forma 
estavam ligados à mineração. No entanto, essa idéia 
é hoje contestada por grande parte da literatura que 
afirma ser a escassez de moeda um determinante de 
toda economia colonial. Essa literaruta questiona tam-
bém a idéia de que Minas Gerais apresentou uma ri-
queza e prosperidade única nesse período.

Levy (1986) destaca que esses imigrantes chegavam 
em levas, com alimentos insuficientes para percor-
rer os caminhos inóspitos e que o resultado será as 
grandes fomes de 1697 e 1700.  Mas nem mesmo essas 
notícias de miséria e fome serão capazes de reverter 
novas levas de população, que logo aumentavam o nú-
mero de desesperados. Essa corrida para a mineração 
provocou uma alta de preços que atingiu, com maior 
ou menor intensidade, as áreas de circulação monetá-
ria. A irradiação da renda gerada pelo ouro canalizou-
-se principalmente para os intermediários comerciais. 
Para a zona mineira, escoavam produtos do exterior, 
do Reino ou de outras regiões da Colônia. Ou seja, a 
mineração promoveu um incentivo incontestável ao 
comércio interno. “Toda a economia colonial estava 
dirigida para as mercadorias de importação. Desde 
artigos de luxo e de consumo mais refinado [...] até os 
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equipamentos de mineração, tudo vinha da Metrópole 
ou por meio dela para o porto do Rio de Janeiro, com 
o objetivo de satisfazer a demanda mineira.” (LEVY, 
1986, p. 23). Contudo, “[a]pesar de ter gerado efeitos 
produtivos na economia do Sul e desenvolvido a urba-
nização, o ouro não gerou segmentos produtivos em 
minas, pois importava-se a maior parte dos meios de 
subsistência e quase não havia retenção local do exce-
dente produzido.” (LEVY, 1986, p. 24).

Para Paula (2000) devem ser destacados dois aspectos 
dos desdobramentos desse dinamismo mineiro gera-
do pela economia aurífera acima descrita. Um primei-
ro aspecto é o referente às implicações mesmas da 
atividade mineratória sobre o conjunto da circulação 
mercantil e sobre o próprio padrão monetário. Já o 
segundo é referente à complexa trama tributária que 
se abateu e sufocou a capitania. Para Paula (2000), o 
dinamismo aurífero estabeleceu um novo quadro para 
a circulação mercantil na Colônia. “Ao funcionarem 
como “dinheiro universal”, ouro e diamantes, criaram 
as condições para a consolidação de uma economia 
monetária na Colônia, isto é, para a generalização das 
trocas e do sistema de preços.” (PAULA, 2000, p. 72). E 
“[é] também essa expansão monetária e mercantil que 
atraíra o Estado, que vai se impor aqui com todo o seu 
aparato jurídico político fiscal.” (p.72).

Assim:

[a]s peculiaridades de sua base produtiva, produzir mer-
cadoria que é numerário, dinheiro universal, determinam 
uma aceleração e diversificação dos circuitos de troca, 
internos e externos, que impulsionaram o Estado a bus-
car e a aproveitar-se disso mediante a generalização da 
imposição tributária. De modo tal, que os vários regimes 
tributários e as várias modalidades e fatos geradores de 
tributos são o outro lado de uma diversificada experiên-
cia monetária na capitania. (PAULA, 2000, p. 73).

Como destaca ainda Maria Bárbara Levy; “A minera-
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ção nos oferece um exemplo didático excelente para 
apreciar as relações entre estes dois mecanismos de 
gestão econômica exercida pelo Estado desde tempos 
imemoriais – a manipulação de moeda e o confisco.” 
(LEVY, 1986, p. 25).

Desde os anos iniciais da mineração, a Coroa tentou de 
alguma forma garantir o controle e a sua participação 
na produção mineradora. Segundo Levy (1986), as pri-
meiras legislações referentes à mineração eram mais 
imaginárias do que reais. Até o início dos anos XVIII, os 
mineiros deviam levar o ouro em pó ou em pepitas para 
São Paulo, onde o minério seria fundido em barras, de-
pois de deduzida a quinta parte da Coroa. No entanto, 
“tornou-se comum os mineradores usarem ouro em pó 
como moeda.” (LEVY, 2000, p. 26). Ou seja, tornou-se co-
mum o uso de meios, que circulavam sem que fossem 
pagos o quinto, nem os direitos de senhoriagem.

Com isso, segundo Levy (1986), em 1710, estabelecia-se 
um novo sistema tributário que impunha uma taxa de 
10 oitavas de ouro em pó sobre cada bateia e que, por-
tanto, não deu resultado. Na verdade, o imposto fun-
cionava como uma taxa de capitação sobre escravos, e 
os mineiros que encontravam pouco ou nenhum ouro 
pagavam tanto quanto os que encontravam em abun-
dância. E em 1719, um decreto régio iria apertar ainda 
mais o cerco aos mineiros, impondo o estabalecimento 
de casas de fundição em Minas, para onde deveria ser 
levado todo o ouro destinado a sair da Capitania, a fim 
de ser moldado em barras, marcado e deduzido os di-
reitos reais. O decreto reduzia, assim, a circulação de 
ouro em pó à Capitania. Essa medida visava aumentar 
a arreadação da Coroa, que estava insatisfeita com a 
redução da mesma, relativamente ao aumento da po-
pulação e da produção.

“Esta, como quase todas as outras ordens régias re-
lativas ao ouro, não foi obedecida, e o ouro em pó 
continuou a correr, alimentando a luta entre a admi-
nistração metropolitana e os mineiros” (LEVY, 1986, p. 
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27). Surgiram, assim, diversas demonstrações, algumas 
armadas, da insatisfação com a política da Metrópole 
em relação ao ouro produzido nas minas. Apenas em 
1725, conseguiu a administração metropolitana que 
fosse aberta a Casa da Moeda e de Fundição de Vila 
Rica. “Os quintos passaram então a ser recolhidos e 
moldados em barras [...]. A Casa da Moeda de Vila Rica 
pôde, também, cunhar moedas, cobrando os mesmos 
direitos.” (LEVY, 1986, p. 28).

No entanto, a existência de Casas de Fundição em Mi-
nas, tornava o meio circulante muito escasso para as 
necessidades do Rio de Janeiro e outras capitanias, 
onde a moeda faltava a ponto de as mercadorias não 
terem saída e o imposto não poder ser cobrado. Se-
gundo Levy (1986), embora os mineiros de queixassem 
do tempo e dinheiro perdidos para trazer de lugares 
afastados seu ouro em pó à Vila Rica, a quantidade de 
ouro arrecadado aumentou. “O resultado da cobrança, 
porém não correspondeu às expectativas da Coroa, in-
capaz de controlar o contrabando e as fraudes, apesar 
de todos os esforços neste sentido.” (Levy, 1986, p. 29).
Sob essas pressões em 1733 as Casas de Fundições em 
Minas foram fechadas e a circulação de moeda proibi-
da, embora o ouro em pó continuou a poder circular 
internamente. No ano seguinte, seriam reabertas as 
Casas de Fundições, ordenando-se o recolhimento de 
todas as moedas de ouro em circulação para serem 
trocadas por novas, de diferente peso e valor.

A modificação do sistema monetário colonial, introdu-
zida pelo Alvará de 1750, estabeleceu o seguinte re-
gime: as moedas de ouro não correriam nas regiões 
das minas, ficando reservadas ao comércio exterior; 
as barras de ouro, desde que acompanhadas de guias 
que legitimassem suas marcas, poderiam sair das mi-
nas e circular no intercâmbio interno atacadista; o di-
nheiro provincial de prata e cobre giraria também in-
ternamente e poderia sair para outras capitanias; e o 
ouro em pó só poderia ser transacionado no comércio 
a varejo nas Minas Gerais. (LEVY, 1986, p. 30 e 31).
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No entanto, como destaca Levy (1986), essa cunhagem 
de moeda provincial não era suficiente para satisfazer 
às necessidades da economia mineira. A provincia pas-
sava por substanciais transformações, e a população 
se concentrava em núcleos urbanos, possibilitando o 
desenvolvimento da região. É por isso que em 1792, a 
generalizada escassez de moeda conduziria a admi-
nistração local das minas à emissão dos chamados 
“bilhetes de extração”, que corriam como moeda, e 
o crédito que gozavam levou o Governo português a 
oficializá-los, passando a serem impressos em Lisboa e 
remetidos à Colônia.

Segundo Espírito Santo (2004), grande parte dos estu-
dos no assunto evidencia a inexistência de meio circu-
lante para os pagamentos nas atividades comerciais 
como um fator limitante para o desenvolvimento de 
um mercado interno colonial. No entanto, durante o 
século XVIII, a Capitania das Minas viu florescer um in-
tenso mercado interno. O autor defende que em Minas 
Gerais iria surgir uma “moeda” especial, aquela feita 
pela “palavra”. “Em outros termos, empenho da pala-
vra através do juramento de alma era uma forma de 
se conseguir crédito – aliás, a forma mais difundida.” 
(ESPIRITO SANTO, 2004, p.3). Segundo o autor, a “pala-
vra” empenhada era aceita por todos como forma de 
pagamento e de cobrança de dívidas, sendo que sua 
utilização como meio circulante estava imbuída de 
uma conotação moral.

Conclusão

Concluímos que a produção agro-exportadora do 
nordeste se destinava principalmente ao mercado 
internacional. O mercado interno que se desenvolveu 
integrado a essa economia foi bastante modesto e o 
excedente obtido era, em grande medida, destinado à 
remuneração do capital usurário de origem flamenca 
e holandesa, que era a principal fonte de financiamen-
to da atividade açucareira. Além disso, o sucesso e a 
lucratividade da atividade açucareira acabaram ge-
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rando uma divisão entre produção e comércio. Isso fez 
com que fossem intensificadas as relações monetárias, 
além de crescer o volume de investimentos.

Acrescentamos que a política monetária da metrópo-
le resultava em um mecanismo de preços no sistema 
de exclusivo colonial que se estruturava sempre no 
sentido de não deixar margem para a existência de 
saldos monetários. Antes que esses saldos surgissem, 
os mercadores portugueses elevavam a cotação dos 
produtos de abastecimento europeus. Ou seja, o co-
mércio colonial não favorecia a entrada de moeda no 
Brasil, o que resultava na existência de comércio a cré-
dito e na dependência de relações comerciais ilegais 
para a obtenção de meios circulante. Como vimos, é 
possível afirmar que o principal fator responsável pela 
entrada de moeda metálica até as primeiras décadas 
de 1600 foram as relações comerciais, legais e ilegais, 
mantidas com a América espanhola, em particular com 
a região de Potosi através do Rio da Prata. Somente 
com uma lei aprovada em março de 1694, que levava 
à criação de uma moeda provincial é que se tentaria 
resolver parte do problema de escassez de moeda na 
economia colonial e do descontetamento com as políti-
cas metropolitanas de desvalorização da moeda e que 
tinham reflexo direto na economia colonial.

Por fim, da economia aurífera destacamos dois as-
pectos dos desdobramentos do dinamismo mineiro 
gerado pela mesma e que modificaram a forma de or-
ganização do sistema econômico colonial. Um primei-
ro aspecto é o referente às implicações mesmas da 
atividade mineratória sobre o conjunto da circulação 
mercantil e sobre o próprio padrão monetário. A socie-
dade que germina em torno da mineração é sobretudo 
pobre e a prática generalizada de negociações a cré-
dito é o resultado das restrições oficiais à circulação 
interna, ora do ouro em pó, ora do ouro amoedado.

A prática generalizada de negociações a crédito é o 
resultado das restrições oficiais à circulação interna, 
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ora do ouro em pó, ora do ouro amoedado. A falta de 
troco é uma constante no comércio varejista mineiro e 
a falta de moeda nos grandes entrocamentos comer-
ciais obrigava também aos atacadistas a apelar para o 
crédito. (LEVY, 1986, p. 43 e 44).

Já o segundo aspecto é referente à complexa trama 
tributária que se abateu e sufocou a capitania. “Na ver-
dade, numa economia que produz o ouro como maté-
ria-prima, quando a Coroa define a finalidade e limita 
a circulação de cada tipo de moeda está um imposto 
adicional – praticando o confisco. A gestão monetária 
não é neutra” (LEVY, 1986, p. 43 e 44).
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