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O presente trabalho pretende mostrar as potencialidades das informações

fornecidas pela pesquisa arqueológica para a reconstituição de uma dada realidade

histórica. Com esse intuito, o eixo temático escolhido foi a mineração do ouro, por ser

esta a atividade que norteou a exploração e o processo de ocupação das Minas Gerais ao

longo do período colonial.

Desde os primeiros tempos da colonização, a busca pelas minas de metais e

pedras preciosas foi uma constante nas medidas adotadas pela Coroa portuguesa,

condicionada pela política mercantilista que, dentre outras práticas, determinava a

acumulação de metais nos cofres nacionais.

Embora o ouro tivesse sido descoberto em território brasileiro muito antes, foi

somente entre fins do século XVII e princípios do XVIII, com a descoberta das ricas

jazidas auríferas na região das Minas pelos bandeirantes paulistas, que teve início o

grande surto de mineração, convencionalmente chamado “ciclo do ouro”. As notícias

dos descobrimentos rapidamente se espalharam, levando para aquela nova e promissora

região pessoas dos mais diferentes lugares e condições sociais, tanto do Reino quanto

das outras partes da Colônia.

Toda essa movimentação trouxe conseqüências de grandes proporções não

apenas no âmbito colonial, mas também para Metrópole. Motivados pela esperança de

um enriquecimento rápido e melhores condições de vida, muitos dos que se dirigiram

para as Minas dedicaram-se a outras atividades econômicas, essenciais à manutenção da

atividade nuclear, como o comércio, a agricultura, a pecuária que, dessa forma,

acabaram se tornando tão ou mais lucrativas que a própria mineração. A necessidade de
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garantir o abastecimento do mercado interno mineiro fez com que as demais regiões se

adaptassem de forma a se integrar à nova realidade econômica, o que provocou uma

mudança geral na dinâmica comercial da Colônia. Merece destaque a região sul, que se

tornou um centro produtor e fornecedor de muares, largamente utilizados para o

transporte dos diferentes gêneros que entravam e saíam das Minas.

Uma conseqüência imediata do deslocamento de grandes contingentes

populacionais foi o surgimento de numerosos núcleos urbanos nas imediações das áreas

de mineração. Condicionada, por um lado, ao rápido esgotamento das jazidas aluvionais

e, por outro, à descoberta aleatória de outras, a urbanização nas áreas de exploração

aurífera foi marcada por um processo dialético ao mesmo tempo de fixação e

movimento de levas populacionais4. Sobre esta inconstância dos núcleos urbanos, que

surgiam e desapareciam, simultaneamente, em diferentes lugares, é ilustrativa a seguinte

passagem, retirada de uma representação feita a el Rei por dois práticos na atividade

minerária:

São os mineiros aqueles que, empregando o seu cabedal com escravos, com eles
se ocupam na extração do ouro e cultura das Minas (...). São o único e total
fundamento das povoações e negócio das Minas, porquanto só há arraiais
aonde há mineiros e lavras e, quanto mais ouro extraem, maior a povoação e
mais vantajoso o negócio que uma e outra dura enquanto as lavras têm
permanência, pois faltando estas, os mais populosos arraiais se despovoam,
indo os mineiros fazer outros, e os negociantes seguindo-os afim de haverem
a si todo o ouro que aqueles extraem, como sempre lhe sucede e, logo que se
estabelecem lavras em qualquer sertão que seja, está estabelecido arraial, com
lojas de fazenda seca e molhados, tavernas, e mais traficantes e comboieiros,
com escravos que trazem dos portos da Marinha, tudo à proporção do ouro que
se extraí, ou a pinta promete5.

Essa mobilidade característica dos mineradores foi ainda maior nos primeiros

momentos da exploração aurífera, quando o território mineiro era devassado e

desordenadamente ocupado. John Mawe, nas suas Viagens ao Interior do Brasil,

observou que “os primeiros mineiros, ávidos em tirar o melhor ouro na maior extensão

                                                          
4 GUIMARÃES, Carlos Magno. Mineração Colonial e Arqueologia: Potencialidades. In: Revista de

Arqueologia. Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB): Rio de Janeiro, 1996. vol 9. p. 57.
5 Arquivo Histórico Ultramarino (AHU) – Manuscritos Avulsos de Minas Gerais (MAMG). Caixa 66;

Doc. 74; Data: 00/00/1754. Projeto Resgate de documentação histórica Barão do Rio Branco.
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de terreno possível, demoravam-se comumente pouco tempo no mesmo lugar e se

satisfaziam com ranchos ou palhoças em sua estada temporária”6.

Os leitos e margens dos cursos d’água foram tendencialmente os primeiros

lugares a serem prospectados e explorados, uma vez que o ouro de aluvião encontrado

nesses lugares podia ser facilmente extraído por meio de técnicas e ferramentas mais

simples. Em 1699, o paulista João Lopes de Lima, descobridor do ribeirão do Carmo,

(...) entrou a examinar com grande trabalho, à resistência, e foi achando
faisqueiras à margem, por algumas partes do rio que a capacidade deixava
penetrar, porque o rio ia crescendo em águas correntes e rápidas (...), fazendo
mais difícil o chegar às formações sem os instrumentos minerais que o tempo
foi descobrindo e a inteligência dos homens inventando; viu, contudo, coisa
capaz de partilhas7.

Sobre José de Camargo, que ao se estabelecer, por volta de 1700, em um ribeiro

que levou o seu nome, foi dito que:

depois de dar a partilhas este descobrimento e lavrar as suas datas pelo modo
daquele tempo, aproveitando só o mais fácil e deixando o melhor e mais custoso
para os vindouros, continuou a penetrar o sertão a parte oriental, seguindo o rio
Piracicaba (...), pelo qual rio foi vendo algumas faisqueiras limitadas (...)8.

Poder-se-ia pensar que a mobilidade daqueles bandeirantes, pioneiros na busca

por novas jazidas, constituísse uma estratégia para melhor aproveitarem suas

descobertas, muitas das quais não se dava conhecimento, já que uma fiscalização

sistemática das explorações, nesse primeiro momento, era tarefa praticamente

impossível.

Neste contexto, a administração colonial precisou se (re)estruturar de forma a

estabelecer um maior controle sobre a região das Minas, com a criação de autoridades

                                                          
6 MAWE, Jonh. Viagens ao Interior do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 1978. p. 132.

7 FURTADO, Bento Fernandes. Notícias dos primeiros descobridores das primeiras minas do ouro
pertencentes a estas Minas Gerais, pessoas mais assinaladas nestes empregos e dos mais memoráveis
casos acontecidos desde os seus princípios. In: Códice Costa Matoso: Coleção das notícias dos
primeiros descobrimentos das minas na América que fez o doutor Caetano da Costa Matoso sendo
ouvidor geral das de Ouro Preto, de que tomou posse em fevereiro de 1749 & vários papéis. Belo
Horizonte: Fundação João Pinheiro, CEHC, 1999. Vol.1, doc. 02, p. 179.

8 FURTADO. Códice Costa Matoso (...), 1999. Vol. 1, doc. 02, p. 175.
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que garantissem as condições de exploração e, sobretudo, que resguardassem o quinto,

imposto sobre a produção aurífera devido a el Rei. Com esse intuito, foi criado, em 19

de abril de 1702, o Regimento do Superintendente, guarda-mores e mais oficiais

deputados para as minas de ouro que há nos sertões do Estado do Brasil9 que, além de

adotar medidas que visavam combater os descaminhos do ouro, regulamentava as

funções das autoridades coloniais em relação à repartição das terras minerais. Por esse

regimento foi determinado que as datas nos cursos d’água então explorados seriam

medidas e repartidas de acordo com o número de escravos que cada minerador

possuísse para a exploração, sendo que para a concessão de uma data com 30 braças (66

m2) seriam necessários pelos menos 12 escravos. A Coroa ficava reservada uma data

com o total de 30 braças, na melhor paragem, a ser leiloada.

Um controle mais efetivo da região mineira deu-se a partir de 1709, em meio a

um período conturbado pela “Guerra dos Emboadas”, com a criação da “Capitania de

São Paulo e Minas do Ouro”, separada da do Rio de Janeiro, sendo então nomeado

governador Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho. Refletindo a preocupação da

Coroa em enquadrar os colonos à ordem, em 1711 foram criadas, com as autoridades

civis e militares e todo o aparato burocrático e administrativo das Câmaras, as vilas de

Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo (Mariana), Vila Rica (Ouro Preto) e a Vila Real

de Sabará,

Se, por uma lado, a exploração dos córregos e rios, pela própria natureza dos

depósitos aluvionais (jazidas secundárias), imprimiu um caráter efêmero aos primeiros

núcleos urbanos, aqueles instalados próximos às áreas de mineração praticada nas

rochas matrizes (jazidas primárias) tenderam a se desenvolver, tornando-se maiores e

mais estáveis. Isso se deu porque a exploração destas jazidas exigia grande investimento

em dinheiro, tempo e mão-de-obra escrava, o que consequentemente determinava uma

maior fixação dos mineradores. De acordo com Sérgio Buarque de Holanda, “a maior

permanência, assim como a complexidade maior da estrutura social e econômica das

                                                          
9 [Regimento original do superintendente, guardas-mores e mais oficiais deputados para as minas de ouro

que há nos sertões do Estado do Brasil]. In: Códice Costa Matoso (...), 1999. Vol.1, doc. 18.
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comunidades mineiras, [dependia] largamente do caráter das betas existentes e dos

métodos de exploração delas”10.

A partir desta constatação, tornam-se fundamentais a identificação e o estudo

sistemático dos diferentes métodos e técnicas adotados pelos antigos mineradores na

extração do ouro11 para se compreender, de forma mais completa e integrada, os

diferentes aspectos da sociedade mineira colonial.

Para o estudo da atividade minerária, sob o ponto de vista técnico-científico, não

somente os registros históricos – documentais e iconográficos – constituem fontes

indispensáveis; também os vestígios arqueológicos deixados pela prática dessa atividade

podem fornecer dados relevantes e únicos.

Documentos de naturezas diversas trazem importantes informações para a

identificação dos recursos técnicos adotados pelos antigos mineradores. Dentre os

documentos antigos que podem ser utilizados para o estudo da mineração colonial,

merece destaque a documentação oficial produzida no período. Por meio dos bandos,

alvarás, regimentos, provisões, ordens régias, etc. que visavam regular a ação dos

mineradores, é possível resgatar os problemas mais comuns enfrentados no cotidiano da

atividade minerária, incluindo aí não somente os de ordem técnica, mas aqueles

naturalmente originados dos diferentes tipos de relações sociais estabelecidas, por vezes

conflituosas, porém essenciais à manutenção da mesma. Também devem ser incluídos

nesse conjunto os requerimentos e as representações dos oficiais das Câmaras que, ao

manifestarem as vozes daqueles mineradores, mencionam, ainda que não com a clareza

desejada, os métodos de exploração adotados. É o que pode ser observado, por exemplo,

a partir da análise do processo sobre o embargo dos serviços do capitão Domingos

Francisco de Oliveira, no qual:

Dizem Antonio Teixeira da Costa, e Jozé Marquez do Valle, moradores na
Queimada, morro desta vila, que estando na posse quieta e pacífica de uns seus

                                                          
10 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Metais e pedras preciosas. In: História Geral da Civilização

Brasileira. Rio de Janeiro/São Paulo: Difel, 1977. Tomo I: A Época Colonial, vol. 2. p. 283.
11 REIS, Flávia Maria da Mata. Mineração Colonial: Métodos e Técnicas de Exploração do Ouro (Minas

Gerais – século XVIII). Belo Horizonte, 2002 (mimeo).
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serviços de minas, casas, e vertentes, o Capitão Domingos Francisco de Oliveira
e seus sócios, com uma água que de novo meteram na sua cata, tem destruído os
serviços dos suplicantes (...), em termos que o suplicante Antonio Teixeira da
Costa tem recebido prejuízo de se lhe arruinarem as suas casas, que haviam
custado melhor de seiscentas oitavas, quatro minas, três tanques, repuxos, regos,
e vertentes de que estava de posse, por si e seus antecessores, a mais de vinte e
tantos anos e proximamente carrega o suplicado e seus sócios a sua cata sobre
outra mina, casas e resto das vertentes que tem, que antes de pouco tempo (...)
virá tudo a perder (...). E na mesma forma o suplicante Joze Marquez, que lhe
tem lançado a maior parte das suas vertentes abaixo, pondo-lhe também o seu
serviço de mina em evidente perigo, não só de se perder, mas também os
escravos que, em um e outro serviços dos suplicantes, andam trabalhando por
estarem extraindo ouro, razão porque querem fazer notificar aos suplicados e
seus sócios para nomearem louvados, homens antigos mineiros (...) que, junto
com os que os suplicantes se louvarem, avaliem os prejuízos, serviços, casas,
vertentes, regos, tanques dos suplicantes, para efeito do suplicado e ditos seus
sócios tudo satisfazerem por assim o determinar o Regimento, ordenando que o
mineiro que com o seu serviço prejudicar a outrem seja obrigado a ressarcir-lhe
o dano que lhe causar (...)12.

Ainda que através do corpus documental, acima referido, seja possível resgatar

parte da dinâmica daquela atividade, no tocante aos seus aspectos técnicos, isto se dá de

forma limitada. Mesmo quando encontradas, tais referências são esparsas e/ou pontuais

(não descritivas), outras vezes são sutis, ou aparecem de forma implícita. Isso se

explica, em parte, pelo fato desses documentos estarem inseridos em um contexto

histórico específico. Dessa forma, comunicavam algo entre aqueles que, de certa forma,

compartilhavam uma mesma visão de mundo, uma linguagem comum que não

precisava ser “traduzida”. Assim, ao mencionarem os “regos porque guiam a agoa” não

era necessário dizer que correspondiam a canais de adução que captavam água de uma

nascente e que para conduzi-la efetivamente por grandes distâncias deveriam

acompanhar as curvas de nível do relevo; ou que, dentre outras técnicas construtivas

utilizadas, os canais podiam ser escavados no terreno ou cortados na rocha, podendo ser

arrimados/escorados com blocos de pedra ou estacas de madeira nos trechos mais

acidentados do percurso. Informações estas facilmente obtidas através da pesquisa

arqueológica.

Há que se considerar ainda a contribuição indispensável das chamadas

“Memórias” e dos relatos de viajantes que circularam na região das Minas no século
                                                          
12 AHU – MAMG. Caixa 44; Doc. 15; Data: 29/01/A744.
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XIX. Também deve ser ressaltada a importância dos relatos históricos que deram o

testemunho dos acontecimentos observados na época. Dentre eles, destacam-se aqueles

reunidos em um volume (códice) pelo então ouvidor da Comarca de Ouro Preto,

Caetano da Costa Matoso (1749-1752), que procurou fixar por escrito as lembranças

dos remanescentes dos primeiros colonizadores das Minas. Nestas “Notícias”, como por

exemplo na de Bento Furtado (citada neste trabalho), por vezes são encontradas

descrições dos processos que comumente eram adotados para a extração do ouro, além

das denominações, correntes entre os antigos mineradores, para designar as ferramentas,

os diferentes tipos de jazidas auríferas, etc.

As referidas “Memórias”, principalmente aquelas produzidas no contexto de

crise da produção aurífera, a partir da segunda metade do século XVIII, correspondem a

estudos críticos – de caráter econômico predominante – que, dentre outras reflexões,

tinham por finalidade localizar as “verdadeiras” causas da decadência da mineração,

bem como identificar outros recursos naturais cuja exploração fosse economicamente

rentável.

Assim, procurando instruir as autoridades coloniais, para as quais eram

direcionados, esses estudos descreviam os processos de extração aurífera com precários

e ineficientes sendo, juntamente com o despreparo dos mineradores, a causa da crise

enfrentada pela atividade. Em 1799, José Vieira Couto afirmava que

a ignorância dos mineiros e o descuido que houve de se instruir, em tempo
na sua profissão, esta preciosa classe de homens é causa única e ao mesmo
tempo mui bastante da decadência atual da mineração (...).
Estes montes do Brasil são riquíssimos de ouro e a prova é que os rios o foram
e, por conseguinte, muito mais os montes. Poucos deles têm sido minerados
como devem ser e as suas entranhas ainda se não patentearam de todo aos seus
mineiros, por causa de um mau método de os lavrar13.

Para remediar este mal, o naturalista-memorialista propunha que, à semelhança

de outras nações européias, notadamente a Suécia, a Rússia, a Polônia e a Alemanha, o

Estado português investisse na criação de uma “Arte Metalúrgica Nacional” – um

                                                                                                                                                                         

13 COUTO, José Vieira. Memória sobre a Capitania das Minas Gerais; seu território, clima e produções
metálicas. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, CEHC, 1994. p. 62-64.
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conjunto de doutrinas que reunisse conhecimentos de hidráulica, mecânica e física

subterrânea capaz de instruir os mineradores nos seus serviços – uma vez que “a arte de

minerar faz um corpo de ciência que prende com muitas outras e que não constitui um

mineiro o saber só nivelar, cercar um rio, ou rasgar mal rasgado um monte (...)”14.

Todavia, o destaque desses estudos críticos cabe ao barão Wilhelm Ludwig von

Eschwege que, a serviço da Coroa portuguesa, permaneceu em Minas Gerais durante

dez anos (1810-1821) dedicando-se a pesquisas geológicas e mineralógicas, bem como

ao estudo minucioso dos métodos e técnicas empregados na mineração, justificando a

partir daí a necessidade de modernizá-los. Seus trabalhos mais específicos, em especial

Pluto Brasiliensis15, apresentam informações elucidativas sobre os processos pelos

quais o ouro era extraído, constituindo-se em importantes obras de referência para o

estudo em questão.

Como mencionado, a literatura de viagem é outro tipo de registro que deve ser

considerado, uma vez que tais relatos também trazem descrições de ferramentas,

maquinários e processos de extração aurífera adotados no período colonial. Muitas

dessas descrições, inseridas no contexto narrativo dos lugares visitados, dos fatos

inusitados vivenciados, eram geralmente feitas para um público europeu leigo ávido

pelo “desconhecido”. Neste sentido, deveriam abarcar um grande número de

informações sobre o “diferente”. Imbuídos de uma visão de mundo eurocêntrica e,

naturalmente, tendo como referencial a mineração praticada nos países europeus, muitos

viajantes, ao descreverem a atividade extrativa, foram por isso mesmo perspicazes em

captar determinadas práticas, embora pretendessem ressaltar o despreparo dos

mineradores e o desconhecimento de técnicas e maquinários mais modernos e eficientes

em uso nas minas européias. Freireyss, viajante de origem germânica que esteve nas

Minas em 1814-1815, afirmou que uma maior quantidade de ouro teria sido produzida

se,

na extração, não se tivesse deixado de atender a todo e qualquer processo
aperfeiçoado, contentando-se com o que há de mais primitivo e sem arte (...).
Em parte alguma empregou-se até hoje maquinismos para economizar os

                                                          
14 COUTO. Memória sobre a Capitania das Minas Gerais (...), 1994. p. 62-64.
15 ESCHWEGE, W. L. von. Pluto Brasiliensis. Belo Horizonte: ed. Itatiaia; São Paulo: EdUSP, 1985. vol.

1 e 2.
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braços e aumentar a extração (...). Quando pela primeira vez em Minas Gerais
vi os rios turvados pelas lavras de ouro, eu fantasiava grandes estabelecimentos;
enorme, porém, foi a minha surpresa quando aqui e acolá mostraram-me dois
negros nus, cujos instrumentos para esta importante operação consistiam em
uma enxada, uma gamela redonda de madeira e uns pedaços de flanela16.

Também o viajante francês Auguste de Saint-Hilaire impressionou-se com os

métodos adotados pelos antigos mineradores para a exploração do ouro, tendo

observado que

(...) a arte de explorar minas não é entre eles mais que uma rotina imperfeita e
cega, e não existe em seu país escola nenhuma em que possam adquirir os
conhecimentos que lhes são necessários. Sem previdência para o futuro,
entulham os vales com a terra das montanhas; cobrem com os resíduos de
lavagens terrenos que ainda não foram explorados, e que contêm também
grande quantidade de ouro; obstruem o leito dos rios com areias e pedras, e
comprometem freqüentemente a existência dos escravos17.

Embora esses relatos de viagem possam fornecer dados mais substanciais,

trazendo detalhes que muitas vezes preenchem as lacunas existentes em outras fontes

históricas, e apresentarem uma visão considerada “verdadeira”, posto que sustentada

pela autoridade do testemunho ocular, eles apresentam limitações devendo, portanto, ser

submetidos a uma análise criteriosa. Se, por um lado, suas informações contribuem para

enriquecer o estudo da mineração colonial, por outro, são por vezes divergentes e/ou

contraditórias, sobretudo com relação à denominação e à funcionalidade de técnicas e

instrumentos usados na atividade. Neste caso, é preciso considerar que a própria

formação intelectual, técnica e profissional influenciava de maneira determinante na

                                                          
16 FREIREYSS, G. W. Viagem ao Interior do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1982. p.

46. Observamos aqui, com o intuito de mostrar o problema sobre os diferentes termos usados pelos
viajantes estrangeiros para identificar as ferramentas usadas na mineração, que a “gamela redonda de
madeira” a qual Freireyss se refere provavelmente corresponde à bateia: recipiente de madeira com
formato cônico característico que permitia que as areias auríferas fossem mais facilmente apuradas. O
sedimento a ser lavado era colocado no recipiente juntamente com água e, por meio de movimentos
circulares, o rejeito era expulso, ficando o ouro, mais pesado, concentrado no fundo do cone. Da
mesma forma, o termo enxada parece ter sido usado para designar o “almocafre” que, juntamente com
a bateia, eram as ferramentas básicas utilizadas na mineração do período colonial. O almocafre tinha a
lâmina achatada e curva, com a largura diminuindo da base (arredondada), em direção à extremidade
(pontiaguda). Este formato peculiar permitia que o sedimento, depositado entre os blocos de pedra,
fosse mais facilmente retirado.

17 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem pelas Províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Belo
Horizonte: Itatiaia, 1975. p. 110.
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percepção da realidade. Dessa forma, as observações sobre os processos de extração

aurífera e o uso de termos técnicos específicos, feitas por aqueles cientistas-naturalistas

versados em mineralogia e geologia, diferem das de John Mawe, um comerciante

inglês, ou de Robert Wash, um religioso.

É preciso considerar ainda, o que é mais problemático, que as divergências dos

termos podem estar ligadas a problemas de tradução das obras.

As variações observadas nas denominações podem ser decorrentes também de

diferenças locais/regionais e/ou temporais, uma vez que esses viajantes circularam em

tempos distintos, passando por diferentes regiões mineradoras, observando diversas

situações. Assim, enquanto nas Minas, os depósitos auríferos encontrados nas encostas

dos morros eram denominados “grupiara” (são encontradas em documentos as formas

gráficas guapeára, gupiara ou guapiara), nas minas de Goiás, eram conhecidos como

“batatal”18.

Todavia, se nos relatos escritos podem ser encontradas valiosas informações

sobre os recursos técnicos adotados pelos antigos mineradores, os registros

iconográficos (constituídos por mapas, plantas e paisagens), também produzidos por

aqueles memorialistas e naturalistas ao longo dos séculos XVIII e XIX, são ainda mais

ricos. Com efeito, essas ilustrações retratam situações cotidianas da atividade minerária

em toda a sua dinâmica, tornando possível, através da observação de uma cena,

apreender de forma mais clara o uso de um instrumento ou a aplicação de um conjunto

de técnicas. Em 1732, Francisco Tavares de Brito, ao passar pela vila de São João del-

Rei, observou um dos métodos utilizados pelos mineradores para extrair o cascalho e

explorar os rios auríferos:

À pouca distância desta vila corre o rio das Mortes, cujo fundo se sabe [que é]
empedrado de ouro, e dele se tirava antigamente o que podia trazer um negro
indo de mergulho arrancar com um almocafre enquanto lhe durava o fôlego.
Agora, com novo artifício, se tira em canoas com grandes colheres de ferro
enxeridas em uma comprida haste de pau, as quais artificiosamente vazam em
uns [sacos] de couro cru que estão pendentes pela parte convexa e com umas
argolas, pelas quais se puxa da terra com uns sarilhos quanto pode sofrer o

                                                          
18 SEQUEIRA, José Manuel de. Memoria q’ Je. Mel. de Seqrª. Presbº Secular Professor Real da Filosofia

Racal e Moral da Vª do Cuyabá Academico da Rl. Academia das Sciencias de Lxª enviou a mma

Academia sobre a decadência atual das três Capnias de Minnas e os meios de reparar; no anno de 1802.
In: HOLANDA, Sérgio B. de. Monções. Rio de Janeiro: Livraria-editora da Casa do Estudante do
Brasil, 1945. Coleção Estudos Brasileiros da CEB. p. 220-240.
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trazem os [sacos] cheio de lodo, areia e / / pedras. O que tudo depois se bateia e
fica o mais precioso, por se não poderem mover, nem ainda arrancar as pedras
de estranha grandeza que estão no fundo para se raspar a piçarra dele, onde o
ouro faz seu mais natural assento19.

Ainda que a descrição apresentada seja elucidativa, sem dúvida a “pesca do
cascalho” pode ser compreendida de forma mais imediata observando-se a ilustração
seguinte, datada do início do século XIX.

A

complem

da pesq

exploraç

bicame d

                
19 BRITO

roças, sí
de Janei
Prancha 1 – Ferro inventado nas Minnas geraes, com o qual se sondão os rios.
Desenho inspirado no original de José Manuel de Sequeira para a Memoria q’ Je. Mel. de Seqrª. Presbº
Secular Professor Real da Filosofia Racal e Moral da Vª do Cuyabá Academico da Rl. Academia das
Sciencias de Lxª enviou a mma Academia sobre a decadência atual das três Capnias de Minnas e os meios de
reparar; no anno de 1802.

In: BERTRAN, Paulo. História da Terra e do Homem no Planalto Central: Eco-história do Distrito
Federal – do indígena ao colonizador. Brasília: Solo, 1994.
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 iconografia também é capaz de fornecer informações únicas, capazes de

entar tanto os diferentes documentos escritos quanto os dados obtidos a partir

uisa arqueológica. A prancha seguinte, feita por Jonh Mawe, mostra a

ão no leito natural do Rio Jequitinhonha, que teve seu curso desviado para um

e madeira.

                                          
, Francisco Tavares de. Itinerário geográfico com a verdadeira descrição dos caminhos, estradas,
tios, povoações, lugares, vilas, rios, montes e serras que há da cidade de São Sebastião do Rio
ro até as Minas do Ouro [1732]. In: Códice Costa Matoso (...), 1999. Vol. 1, doc. 139.
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Prancha 2 – A view in the manner in which the bed of the River Jigitinhonha is laid dry
by an Aqueduct in order to search for Diamonds. John Mawe (esboço),
1812.

In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de. A Travessia da Calunga Grande: Três
Séculos de Imagens sobre o Negro no Brasil (1637-1899). São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, Imprensa Oficial, 2000.
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os métodos adotados para a exploração dos leitos de rios e córregos

 desviar o curso natural das águas para um canal escavado ao longo de uma

 O leito assim liberado era então revolvido pelos escravos com o auxílio de

 o sedimento (aurífero ou diamantífero) era retirado para a posterior

 bateias.

na apresentada é particularmente interessante ao registra um desvio em

adeira. Ainda que os documentos escritos façam referência aos dois tipos

canais e bicames), isso nunca se dá com suficiente clareza quanto às

trutivas.

ítios arqueológicos, vestígios de canais escavados (bem como de elementos

ados, como as barragens de represamento) são comumente encontrados e,

s, as grandes dimensões do empreendimento permitem inferir que tal

pensava os esforços demandados. Todavia, os vestígios de madeira dos

 parte devido à própria natureza do material, ainda não foram encontrados

 arqueológica.
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Na prancha de Mawe, um único escravo está explorando o leito diamantífero do

rio Jequitinhonha, separando em montes o material extraído para ser apurado. No

entanto, pode-se entender que este escravo é, na verdade, representativo do trabalho

coletivo, que empregava grande quantidade de mão-de-obra escrava, necessário tanto

para o desvio de um rio do porte do Jequitinhonha, quanto para a extração propriamente

dita, visto que a atividade estava condicionada pelos períodos de seca e chuvas do ano.

Na maioria das vezes, como atestam documentos, a extração do material deveria se

concentrar nos períodos da seca (e a apuração, nos tempos das águas), antes que as

chuvas trouxessem, com o aumento do volume dos rios e córregos, a destruição das

instalações e equipamentos utilizados na lavra.

Uma das maneiras de se esgotar as águas, que constantemente alagavam por

infiltração as áreas trabalhadas, era adotar os “rosários” (também chamados de

“engenhos de roda” ou “noras”), tal como se observa no canto direito da representação.

Estes equipamentos podiam ser movimentados por roda hidráulica ou manualmente. No

exemplo, uma bica, sustentada por uma estrutura de madeira, conduz a água que

movimenta a roda.

O próximo exemplo representa uma exploração em “tabuleiros”, denominação

usada para as margens dos cursos d’água que também continham ouro depositado entre

as camadas de cascalho aluvional. Um dos métodos adotados consistia na abertura de

buracos, denominados “catas”. Essas escavações eram abertas com formato afunilado,

de forma que pudessem atingir maiores profundidades, evitando-se os (constantes)

desabamentos das paredes. Outra técnica empregada para evitar estes acidentes era

escavar a parede da cata deixando degraus, o que permitia também a construção de

canais de escoamento em diferentes níveis ou ainda a circulação dos trabalhadores.
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A prancha traz novamente o registro de um rosário que, movimentado por uma

roda hidráulica, esgota a água infiltrada na cata. A água é conduzida até o local por um

canal sobre aterro e continua seu percurso em uma calha de madeira (bicame). Vestígios

de aterros construídos para a passagem de canais são encontrados pela pesquisa

arqueológica, o que confirma uma das técnicas construtivas utilizadas pelos antigos

mineradores presente no registro iconográfico.

Um dado importante a se destacar na cena diz respeito à mão-de-obra que

trabalha na cata. Sob vigilância constante, os escravos estão dispostos em fila indiana

fechada, o que imprime um movimento contínuo à atividade de transporte do material

extraído a ser lavado.

A segunda constatação importante relativa à mão-de-obra relaciona-se à

presença da mulher, trabalhando diretamente na atividade minerária. É certo que a

mulher– escrava ou forra – era encontrada nas áreas de lavra, sobretudo dedicando-se ao

ganho com as vendas de comestíveis e outros produtos. É grande a quantidade de ordens

das autoridades coloniais que combatiam a circulação dessas “negras de tabuleiro” por

aquelas áreas, acusando-as de incentivarem e acobertarem os descaminhos do ouro

praticados pelos escravos que trabalhavam nas explorações.

Em outros documentos oficiais, referências esporádicas podem ser encontradas

quanto à natureza da mão-de-obra empregada nos diferentes serviços de mineração. Em

Prancha 3 – Modo como se estrai o ouro no
Rio das velhas e nas mais partes
que á Rios.
Autoria não identificada.

In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de. A
Travessia da Calunga Grande: Três
Séculos de Imagens sobre o Negro no
Brasil (1637-1899). São Paulo: Editora
da Universidade de São Paulo, Imprensa
Oficial, 2000.
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1732, o secretário das Minas, Manoel de Fonseca de Azevedo, comunicava ao Rei D.

João V que “nas minas do ouro desde o seu princípio até o presente tempo foi uso entre

alguns moradores trazerem negras a faiscar ouro, obrigando-as aos jornais da mesma

forma que se pratica com os negros faiscadores (...)”20.

Também em alguns relatos de viagem a presença feminina na lide mineratória

pode ser confirmada. Saint-Hilaire, ao visitar uma lavra no lugarejo denominado Santa

Quitéria, observou que

Os negros, por assim dizer suspensos a meia encosta sobre uma das duas faces
cortadas do morro, abatiam a terra que se encontrava imediatamente por cima
da porção do veio que se ia explorar. Na espécie de talho que se compreendia
entre as duas partes separadas, as negras quebravam, com maços de ferro, a
terra de quartzito aurífero21.

Mawe, por sua vez, em uma exploração nas margens do rio São José, notou que

“os trabalhos mais penosos na extração do ouro são executados pelos negros e os mais

fáceis, pelas negras. Os primeiros tiram o cascalho do fundo do poço, as mulheres o

carregam em gamelas para ser lavado (...)”22.

É fundamental observar que ambos os viajantes atestam, além da presença

feminina, a divisão sexual do trabalho. Na cena reproduzida acima, as mulheres, em

número bem menor que o dos homens (apenas duas), realizam o mesmo trabalho. Isso,

por um lado, permite pensar que sua participação direta nas lavras não alcançava

grandes proporções, sobretudo quando considerado o perigo que as mesmas escravas

representavam. Nessa medida, o supracitado secretário recomendava em sua carta a el

Rei que

(...) nenhum morador das minas trouxesse negras a faiscar, nem as tivesse em
vendas públicas, e particulares, com as penas que Vossa Majestade for servido
cominar-lhes; porque um e outro serviço de minerar, e vender se pode fazer
com negros, nos quais se não encontram tantos prejuízos (...)23.

                                                          
20 AHU – MAMG. Caixa 20; Doc. 64. Data: 20 de fevereiro de 1732.
21 SAINT-HILAIRE. Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais, 1975. p. 114-115.
22 MAWE. Viagens ao Interior do Brasil, 1978. p. 133-134.
23 AHU – MAMG. Caixa 20; Doc. 64. Data: 20 de fevereiro de 1732.



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

207

Por outro lado, quando as escravas fossem utilizadas nas explorações, o trabalho

poderia estar, ou não, sexualmente dividido, podendo variar de acordo com o tipo da

atividade realizada, com as habilidades dos escravos ou ainda com a conveniência do

dono da lavra.

A seguir, vamos evidenciar as potencialidades dos dados fornecidos pela

arqueologia para a identificação dos diferentes métodos e técnicas adotados pelos

mineradores coloniais na exploração do ouro.

Com efeito, a arqueologia traz para a pesquisa histórica não apenas dados

complementares, mas também únicos, devido à sua especificidade, e não são raros os

casos em que serviu para confirmar e/ou refutar informações obtidas tanto na

iconografia quanto em outros documentos históricos.

As pesquisas arqueológicas desenvolvidas pela equipe do Laboratório de

Arqueologia da Fafich/UFMG, no sítio Forte de Brumadinho24, é um exemplo que

merece ser citado. A tradição oral (regional) identifica as ruínas do Forte como

remanescentes das instalações de uma fábrica de “moeda falsa” que funcionou entre os

anos de 1729-1731 nos contrafortes da Serra da Moeda (o nome inclusive está associado

a esta fábrica). No entanto, a partir de uma análise comparativa dos vestígios

identificados no sítio com as estruturas indicadas em uma planta da fábrica, feita na

devassa promovida pelas autoridades régias, quando o crime foi descoberto, constatou-

se que aqueles não correspondiam às instalações da antiga empresa sonegadora.

Na verdade, o conjunto de vestígios identificados no sítio Forte de Brumadinho

permite afirmar tratar-se da sede administrativa de uma grande unidade mineradora

característica do período colonial mineiro.

Por outro lado, uma pesquisa histórico-documental permitiu localizar as ruínas

da fábrica no atual lugarejo denominado “São Caetano da Moeda”, confirmando assim

as indicações da pesquisa arqueológica.

A contribuição da arqueologia para o estudo aqui proposto pode ser percebida a

partir da análise de um dos métodos adotados para se explorar os morros auríferos que,

                                                          
24 A origem do nome deste sítio arqueológico está associada à sua localização no distrito de Piedade do

Paraopeba, município de Brumadinho, na região da Serra da Moeda (maciço do Espinhaço).
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pelas características da exploração, era conhecido como “cata de talho a céu aberto”.

Esse método consistia na abertura de um corte perpendicular – “talho” – na rocha desde

o cume até a base da montanha.

Para as explorações de talho aberto, a água era imprescindível, pois todo o

trabalho de desmontar a formação rochosa era feito utilizando-se sua força aliada ao

braço escravo. A lama aurífera que se formava durante o processo de desmonte era

acumulada em grandes reservatórios – denominados “mundéus” – situados na vertente

inferior dos morros explorados. Nas palavras do barão de Eschwege, os mundéus eram

(...) grandes reservatórios retangulares, ou semicirculares, construídos de pedras
ligadas por argamassa de barro e areia, e de acordo com o espaço disponível.
Arrimam-se geralmente no flanco da montanha, ou são cavados ao sopé da
mesma, e possuem de 40 a 60 palmos de largo sobre 15 a 25 de alto. Eles são
dispostos em série, um ao lado do outro, com pequena diferença de nível, tudo
de acordo com o local e o material a ser lavado25.

A água usada nos serviços de mineração era conduzida até o local da lavra por

canais de adução e bicames que demandavam grandes investimentos, o que, por sua vez,

confirma sua necessidade e importância:

(...) é necessário que tenham um rego d´água, sem a qual se não pode
minerar; se a não tem perto, que venha o seu nascimento superior, é preciso
buscá-la de maior distância e conduzi-la, abrindo-lhe regos por montes e
penhascos, e em muitas partes onde se topam vales lhes formam andaimes de
grandes madeiros e, sobre estes, canos de tabuados para a corrente das águas
vencer e chegar à altura de outros montes sobre que a querem levar, e isto na
distância de uma, duas e três léguas de rego, em que se faz uma grande
despesa, a respeito dos grandes jornais que naqueles países costuma ganhar
todo o gênero de oficiais. E na mesma forma é exorbitante o preço de todos os
materiais, e nestes serviços de conduzir as águas se gastam muitas vezes dois e
três anos, conforme a distância de que ela vem26.

Para garantir o fornecimento da água utilizada na exploração, grandes tanques

podiam ser construídos nas proximidades da lavra e cumpriam a função de armazenar a

água proveniente dos canais, das chuvas e das drenagens localizadas nas vertentes. Em

                                                          
25 ESCHWEGE. Pluto Brasiliensis, 1985. vol. 1, p.187.
26 MOREIRA, Tomé Gomes. [Papel feito acerca de como se estabeleceu a capitação nas Minas Gerais e

em que se mostra ser mais útil o quintar-se o ouro, porque assim só paga o que o deve]. In: Códice
Costa Matoso (...), 1999. Vol 1, doc. 53.



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

209

intervalos de tempo, fortes jatos eram liberados desses tanques, aumentando ainda mais

a ação da água sobre a rocha previamente fragmentada.

Nos mundéus, as partículas de ouro contidas na massa rochosa se precipitavam

pelo processo natural de decantação. Esses reservatórios caracterizavam-se por uma

saída em fenda vertical, que era vedada com pranchas de madeira. Quando cheios,

passava-se à etapa de apuração. As pranchas eram retiradas uma a uma, à medida que o

nível da lama baixava, até chegar na última camada, a mais rica. Para que grande

quantidade de ouro em pó não fosse perdida durante a “deslamagem”, instalava-se, na

saída dos mundéus, uma outra estrutura denominada “canoa”, que consistia na

associação de um fosso com um plano inclinado. Nestes, couros de boi eram estendidos

com o pêlo voltado no sentido contrário ao da corrente, de forma que as partículas

sobrenadantes ficassem retidas.

Para as explorações do tipo talho aberto era necessário, portanto, o que

denominamos de “sistema hidráulico”, constituído pela articulação de diferentes

elementos – barragens de derivação, desvios, canais de adução, tanques e mundéus –

com funções específicas no conjunto.

Todavia, até o presente não foram encontradas, no registro iconográfico da

época, representações desses sistemas hidráulicos em funcionamento, sobretudo no que

diz respeito aos tanques e mundéus especificamente. Ainda que em documentos

históricos, como nos relatos de viajantes e memorialistas (destacando-se as obras de

Eschwege), seja possível encontrar descrições do funcionamento desses sistemas, são as

informações provenientes da pesquisa arqueológica que permitem maiores

esclarecimentos sobre seu funcionamento.

Em primeiro lugar, é preciso considerar que um sistema hidráulico podia ser

construído de diversas formas, uma vez que não apenas a disposição dos seus diferentes

elementos variava, mas também as técnicas construtivas dos mesmos.

De fato, os tanques e mundéus variavam de formato e tamanho não apenas de

acordo com o espaço físico disponível e a quantidade de material a ser desmontado e

lavado, como já afirmou Eschwege. As técnicas construtivas variavam de acordo com

uma série de fatores, dentre eles, os recursos dos proprietários da lavra, os tipos de
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materiais utilizados e as formas como podiam ser combinados. Assim, tanto os tanques

quanto os mundéus

podiam ser escavados no solo, apresentando seu interior escorado/revestido (ou
não) por pedras; podiam ser de alvenaria, construídos com blocos de pedra e
argamassa de barro, formando paredes espessas e bem vedadas; podiam ser
também reforçados para resistir à pressão interior, apresentando para isso
duplas paredes de pedra com terra socada entre elas; podiam apresentar ainda
técnica construtiva mista, isto é, dependendo das condições do local onde
estava assentado tinham uma parte escavada no terreno e outra construída27.

Além disso, podem ser encontrados de forma isolada ou dispostos em série,

sendo que também já foram encontrados vestígios arqueológicos de mundéus com duas

saídas em fenda vertical, ocorrência esta nunca antes identificada em nenhuma outra

fonte histórica pesquisada.

Também com relação aos canais, as pesquisas arqueológicas trazem dados

relevantes, sobretudo para a identificação das formas que os antigos mineradores

encontraram para superar as dificuldades impostas pelo meio ambiente explorado. Por

exemplo, no sítio Forte de Brumadinho28, foram encontrados apoios para bicames

construídos a partir do empilhamento de pedras em junta-seca. Essa ocorrência não é

encontrada nos documentos históricos, nem no registro iconográfico, sendo

provavelmente um recurso adotado para um melhor aproveitamento dos materiais

disponíveis na região, ficando a madeira, mais escassa, reservada para outras partes do

empreendimento.

Para Saint-Hilaire, “aquilo em que os mineiros são mais competentes é na

maneira de conduzir a água para os lugares em que a lavagem do ouro a torna

necessária”29. De fato, a construção dos canais de adução exigia grande precisão técnica

e uma apurada visão espacial.

Um aspecto importante em relação e estes canais é que sua declividade é
mínima, o que evidencia um apurado senso de percepção do relevo de grandes
áreas. A pequena declividade pode ser explicada por dois motivos. Por um lado,

                                                          
27 GUIMARÃES, C. M. & REIS, Flávia M. M. Mineração Colonial: Arqueologia e Iconografia (no

prelo).
28GUIMARÃES, C. M., REIS, Flávia M. M & PEREIRA, Anderson B. A. Arqueologia da Mineração

Colonial: O Forte de Brumadinho, um estudo de caso. (no prelo).
29 SAINT-HILAIRE. Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais, 1975. p. 110.
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quanto menor a declividade, maior é a distância que ele poderia transportar a
água. Por outro lado, quanto menor a declividade, menor é o risco de que a água
provoque a erosão do leito do canal, destruindo-o30.

Além disso, a arqueologia permite distinguir os canais que foram construídos

daqueles que tiveram origem natural (as vertentes) e que foram aproveitados para o uso

na atividade minerária.

Os vestígios arqueológicos indicam ainda que os canais, de acordo com os
riscos envolvidos no seu percurso, seguindo pequenos desníveis que
invariavelmente acompanhavam as curvas de nível, podiam ser cortados na
rocha, escorados/arrimados com blocos de pedra nos seus pontos mais frágeis e
podiam apresentar o fundo revestido de pedra. Além disso, sua profundidade e
largura variavam não só de acordo com a natureza do terreno em que eram
escavados e com o volume de água que transportavam, mas também com a sua
função, pois havia canais próprios para a condução de água, para escoamento
ou para o transporte de material aurífero31.

Pelo exposto, fica evidente que a pesquisa arqueológica enriquece sobremaneira

o estudo da complexa atividade minerária. Os vestígios permitem uma maior

aproximação com o cotidiano daquela atividade, ao resgatarem as adaptações e as

soluções encontradas pelos antigos mineradores para a superação dos problemas

enfrentados. Nesta medida, evidenciam a variedade de técnicas empregadas na

construção de toda a infraestrutura necessária para a exploração como os canais,

escoramentos/arrimos, barragens, tanques de água, mundéus, os ranchos que serviam de

abrigo aos escravos que trabalhavam na lavra, etc.

Dessa forma, os diferentes registros – arqueológicos, documentais e

iconográficos - são capazes de fornecer, cada um, informações únicas e específicas que

se integram e se complementam, possibilitando compreender as diferentes formas pelas

quais o ouro foi extraído durante o período colonial. Por exemplo, ao retratar os

aspectos materiais daquela realidade histórica, as informações iconográficas tornam-se

fundamentais também para a identificação/interpretação de sítios e vestígios

arqueológicos.

                                                          
30 GUIMARÃES. Revista de Arqueologia, 1996. vol 9. p. 61.
31 GUIMARÃES, C. M. & REIS, Flávia M. M. Mineração Colonial: Arqueologia e Iconografia (no

prelo).
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É preciso deixar claro, contudo, que o cruzamento dos dados provenientes dessas

diferentes fontes não deve se limitar a um puro e simples levantamento das condições

técnicas e dos processos metodológicos da mineração colonial. Na verdade, isso

constitui a base empírica e insubstituível a partir a qual é possível resgatar de forma

mais completa e integrada a dinâmica histórico-social da sociedade mineira que teve a

mineração como a atividade orientadora do o seu processo de formação e consolidação.


