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Resumo: Este artigo oferece urn sumario das leis aplicáveis 
durante o século XVIII a mineracao de ouro em Minas Gerais e 
tece alguns comentarios técnicos sobre mineracdo de ouro e dia-
mantes. Trabalhos subterrâneos foram largamente usados na ex-
tracao de ouro em Minas Gerais, desde a primeira metade do se-
culo XVIII, corno fica documentado por leis especiais datadas de 
1721 e 1736, assim como comentarios contidos no Códice Costa 
Matoso (1752). Os métodos de mineracao eram bastante primiti-
vos e essencialmente baseados na forca do trabalho escravo. A 
tecnologia avancada era restrita e rararnente eram usadas rodas 
d'água para tracionar . os "rosarios",' a fim de drenar o cascalho 
dos rios (para lavagern de ouro e diamantes) e para as britadeiras. 
A tracao animal nunca e mencionada. 

Abstract: A summary of the 18"' century's laws applied to 
the gold mining, as well .as comments on techniques in, the gold 
and diamond mining processes are presented in the article. As 
documented by special laws dated from 1721 and 1736,and also 
registered in the Códice Costa Matoso's comments (1752), not only 
underground mining works were widely used for gold exploitation 
in Minas Gerais, as early as the first half of the 18' century, but 
also the methods were rather primitive and essentially based on 
the slavery working force. Advanced technology was restricted. 
The use of water wheels driving "rosarios" — so as to drain the pits 
in the river's gravel and for the stamp mills — for gold and diamond 
washing set to scarcely. Animal traction is never mentioned. 

Introducao 

Apesar da importancia fundamental da mineracao na vida ecorthmica de 
Portugal e do Brasil, em geral, e da capitania das Minas Gerais, em especial, 
quando o ouvidor-geral Caetano da Costa Matoso compilou seu Códice, em 
iffadOS do Sertto XVIII, fcifaiii findas 'as InenOet i iefettites'aci'asStifis de 
rnmer4cao e di O Oiio aOs 7a141.:ss ti'ata'dbs sob're Arre- , 	e d 	reito 	a cntra 

. 	 t. 	i 	■ • ■•*: 	o. 	. ■■ 	 ,, zi, 	l 	 ■ 11111 	1 , ■ ( 

cadacao doqinnto ouro reuni ■los. Somuite quatiRdocumentos xeferehi-se 
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ao tema: "[Regimento original do superintendente, guarda-mor e mais oficiais 
deputados para as minas de ouro que ha nos sertöes do Estado do Brasir, 
"[Modo e estilo de minerar nos morros de Vila Rica e de Mariana]" 1 , urn 
outro manuscrito sobre a lavra de diamantes, "[História da Vila do Pincipe e 
do rnodo de lavar os diamantes e de extrair o cascalhor, finalmente, as obser-
vacOes ern o "Itinerario geografico", de Francisco Tavares de Brito (1732) so-
bre o rnodo de buscar cascalho aurifero no fundo dos rios em Sao Joao del-Rei4 . 

0 titulo "[Modo e estilo...]" pode induzir o leitor desavisado de esperar 
um tratado sobre técnicas de mineracao da 6poca. Porérn, trata-se de uma 
sintese de ditames juridicos. Assim, o documento e, antes de mais nada, uma 
espécie de codigo de 6tica dos mineradores e urna regulamentacdo das leis de 
mineracao entdo em vigor nas lavras de Ouro Preto e Mariana. 

E born lembrar que desde os tempos das OrdenafJes Manoelinas, Filipinas e 
Afonsinas o subsolo era urn direito real, e somente a Constituicao da Repalica 
de 1891 revogou essa prerrogativa e transferiu o direito do subsolo ao proprie-
tario da superficie. Perrnaneceu esse dispositivo em vigor ate 1934 quando urn 
novo Codigo de Mineracao determinou que "a jazida é urn bern imóvel e tida 
como coisa distinta e nao integrante do solo ou subsolo em que estA encravada. 
Assirn, a propriedade da superficie abrangera a do subsolo na forma do direito 
comum, excetuadas, por6m, as substancias minerais ou fósseis nteis a indüstria" 5 . 

A legislacao 

As principais pecas da legislacao dos anos Setecentos, aplicaveis ao setor 
mineral eram: 
1) Regimento dos superintendentes de 1702 (D. Pedro II); 
2) Provisão das Aguas de 1720 (D. Joao V); 
3) Bando de 26 de setembro de 1721 (de D. Lourenco de Almeida); 
4) Regirnento da capitacao de 1734 (D. Jodo V); 
5) Aditamento ao regirnento dos superintendentes de 1736 (Gomes Freire de 
Andrada); 
6) Abolicao da capitacao e restabelecirnento das casas de fundicao (D. Jose, 3 
de dezernbro de 1750). 

FUNDAQA0 Joao Pinheiro. 	cc Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 18, p. 311-324. 

2. Idem. Doc. 109, p. 765-769. 
t. Idem. Doc. 129, p. 845-850. 

BRITO, Francisco Tavares de (1732) Binerdrio geogMfico ... do Rio de Janeiro ate as minas do ouro. 
- Sevilha (Antonio da Silva) 26 p. (reproclucao fac-similar in: Barroco, vol. 4 (1972), insericla 
entre as pags. 104 e 105; também reprocluziclo em RIHGSP, vol. 2 (1896/97), p. 197 - 219). 
Tambem editado por: FUNDAQA0 Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: 
Fundacao Joao Pinheiro, CEHC, 1999. Doe. 139, p. 898-910. 
Art. 4" do Decreto 24.642 de 10 de julho de1934, "Codigo de Minas". 
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"[Regimento dos superintendentes, guarda-mores e mais oficiais de-
putados para as minas de ouro...]", assinado por D. Pedro II em 2 de abril de 
1702, corn seus 32 artigos, veio substituir a Carta regia de 1603 de D. Filipe II. 
Esta, apesar de passada especificamente para as capitanias do Rio de Janeiro e 
de Sao Paulo, ficou letra morta no Brasil por quase 50 anos, ja que aqui foi 
registrada sornente em 1652, corno ja foi observado por Eschwege (1833)'. Na 
legislacao de 1603 foram definidas as dirnensöes das concessOes de datas nos 
ribeiros, isto e, para ouro aluvionar, corn 60 por 30 varas (1 vara = 1,10rn) para 
os mineradores e de 80 por 40 varas para o descobridor. Amplamente foi tra-
tada a questdo da tributacao em forrna de quinto a ser pago "fora de todas as 
despesas", quer dizer sobre o produto final, sem consideracao do custo 
operacional, uma das piores aberracoes do direito tributário. E interessante 
notar que o direito real do quinto sobre o ouro e a prata e do dizimo sobre os 
outros metais se deduz do principio de que as terras pertencem ao rei e são 
dadas sornente corno feudos. No seu artigo 20" determina que "qualquer pes-
soa podera buscar mina em herdade alheia ...", o que significa o não reconhe-
cimento de urn direito preferencial do dono do terreno ("superficiario") sobre 
os recursos naturais. 

O regimento de 1702 instituia a figura do superintendente, corn as atri-
buicoes do juiz de fora e do ouvidor-geral, auxiliado pelo guarda-mor para a 
medicao das datas. A dimensão das datas foi duplicada para 30 bracas em 
quadra (1 braca = 2 varas = 2,20m), isto é 66 x 66m. Para padröes modernos 
estas concessOes de alguns metros quadrados eram muito pequenas. Hoje, o 
tamanho padrão de urn alvara de pesquisa mineral é de 1000ha ou 2 x 5km, 
mas a mina pesquisada pode sair naturalmente menor que isto. 

O interesse principal da Coroa era ter o maior nUmero possivel de minas 
produtivas e, corn isso, o rnaximo de rendimento dos quintos. Foi urn dos mo-
tivos para conceder as datas relativamente pequenas. Assirn, o descobridor 
recebia a primeira data, a segunda era da Fazenda Real, a ser vendida em 
hasta poblica , e o descobridor tinha direito a mais uma, corno minerador, a 
sua escolha. 0 rninerador corn menos de 12 escravos tinha direito sornente a 
2 1/2 bracas por cada escravo (cap. V), isto para evitar que a data ficasse 
inexplorada. Assirn fica claro que ja nos priniórdios do seculo a escravatura era 
o alicerce da mineracalo do ouro, como mais tarde tambem seria da do dia-
mante. Essa dependência da forca escrava causou essencialmente o atraso 
tecnologico da rnineracan no Brasil durante todo o seculo XVIII'. 

6. ESCHWEGE, Wilhelm Luclwig von (1833) Pluto brasiliensis. - Berlin (Reimer) 622 p. (traclu- 
cão de Domicio de Figueireclo Murta (1978) Pluto brasiliensis. - Belo Horizonte/São Paulo 
(Itataia/USP), vol. 1: 222 p.; vol. 2: 306 p. 

7. FUNDACAO Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doe. 18, p. 311-324. 
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0 Regimento de 1702 não previa nenhuma regulamentacao para as Aguas 
em terrenos mais elevados, pois a mineracdo se desenvolvia nos rios ou em 
terracos pouco acima do nivel dos seus leitos e nao havia problema com o uso 
da Agua. 

Antonil (1711)Y, o primeiro autor a publicar noticias sobre o ouro em 
Minas Gerais, menciona que os "veios" de ouro passam dos rios para a terra 
firme. Porém entende-se que estes veios são as camadas de cascalho aurifero. 
Uma atividade de mineracdo propriamente dita subterrânea não é menciona-
da por este autor, nem é referido o método do "talho aberto". 

Corn o passar do tempo, a busca de novas minas chegou as nascentes dos 
cursos de Agua e subiu as montanhas. Não se sabe a data exata das descobertos 
de ouro nos morros. Este tipo de extracao ocorreu provavelmente so na segun-
da decada dos anos setecentos. Corrobora essa hipótese a Carta Regia ao Con-
de de Assumar de 24 de fevereiro de 1720, conhecida como "Provisdo das 
Aguas"', que deterrninava a reparticdo das Aguas pelos guarda-mores "...por-
que os mais poderosos se assenhoravam delas e as derivavam para as suas 
lavras, e os que as nao tinham para as suas eram forcados comprá-las por 
precos exorbitantes. Proibo que sem licenca dos guarda-mores por escrito 
ninguém se aproprie das Aguas dos córregos, e que nao tendo terras para la-
vrar nem escravos competentes, aqueles a quem forern concedidas, tome a dita 
agua para a reparticao do guarda-rnor pelas pessoas, que tiverem possibilida-
des de minerar pagando-se a proporcdo do servico que fez o primeiro que 
conduziu a Agua no caso que se aproveite o mesmo servico porque a experien-
cia tinha mostrado que logo que tomava posse da agua lhe ficava sendo pro-
pria e ainda tido tendo terras para lavrar, nao deixava lavrar a outro se nao 
vendendo-lhe a dgua por precos exorbitantes." Este documento demonstra a 
dependéncia da extracao mineral ao acesso ou nab as Aguas, além da já men-
cionada dependência da mão-de-obra escrava. A bateia, o instrumento por 
excelencia para a recuperacdo do ouro s6 funciona dentro da Agua. 

Foi provavelmente nesse periodo que se introduziu o método do "talho 
aberto", uma tecnica desenvolvida nas minas de ouro das Gerais, extrema-
mente agressiva ao meio ambiente e de alto desperdicio de ouro. Este método 
imita a natureza: a Agua correndo sobre as terras auriferas soltas leva as parti- 

ANTONIL, Andre Joao [Joao Antonio Andreoni] (1711) Cultura e oputencia do Brasil por suas 
drogas e rninas. - Lisboa (Oficina Deslancliana) 205 p. (re-irnpressão in: RAPM vol. IV (1899), 
p. 397 - 557 e Belo Horizonte/Rio Paulo (Itatiaia/EdUSP) 1997, 239 p.(com estudo bibli-
ografico por A.de E. Taunay). 
LEME, Pedro Taques de Almeida Paes (1772) Informactles clas minas de São Paulo e dos 
sertaes da sua capitania clescle o ano de 1597, ate o presente de 1772, corn relac -ao crono-
logica dos administradores delas. - in: Noticias das Minas de silo Paulo e dos seraes da mesma 
capitania. - Introclucab de A. de E. Taunay. - Belo Horizonte/Sao Paulo (Itatiaia/Ecl. USP). 
p. 229. 
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culas mais leves e mais finas, concentrando assim as pesadas e mais grossas, 
entre elas o ouro. Porém, urn ouro muito fino escapa. 

Logo em seguida veio o Bando de 26 de setembro de 1721 de D. Louren-
co de Almeida, recém empossado (18 de agosto de 1721) governador e capitao-
general das Minas Gerais (Bando porq. V. Exa. he servido mandar declarar aforrnaorn 
q. se ha de minerar no Morro do Mata Cavalos, e a regularidade com q. se hdo de haver os 
mineiros debaixo das penas rnencionadas neste bando corno assirn se declare . 

Por este bando foi franqueado a todos de abrir buracos acima do rego 
que corre na encosta do morro de Mata-Cavalos, situado na saida de Mariana 
indo para o arraial da Passagem. Determinou ainda que "...outrossim toda a 
pessoa que abrir buraco sera obrigada a torná-lo a tapar de forma que fique a 
terra igual para que nao suceda.o as desgracas que tem sucedido nestes rnorros 
onde se minera corn buracos, e os tem deixado abertos, e toda a pessoa de 
qualquer qualidade ou condicao que seja que fizer o contrario do acima dito e 
faltar a esta minha ordem, sera presa pa cadeia desta vila por dois rneses infa-
livelmente, sendo o primeiro més carregada de ferros; e debaixo das mesmas 
penas condeno que ninguém possa ir vender nenhuma coisa no dito morro do 
Mata-Cavalos, nem levantar rancho nenhum de nenhuma qualidade, porque 
a pessoa a que assim o fizer ficará incursa nas mesmas penas, ainda que se 
facam os ditos ranchos corn pretextos fingidos..." 

Além de ser o primeiro documento sobre lavra subterrânea em Minas 
Gerais, ele tambérn instituiu a garimpagem e, de certa forma, antecipa a Cons-
tituicdo Federal de 1988 coin urn diploma legal do tipo de "reserva garimpeira" 
nas "terras realengas ou cornuns a todos". Posto que as datas deveriam ter 30 x 
30 bracas (66 x 66m), o bando de 26 de seternbro de1721 autorizou os mineiros 
a cavar buracos corn uma distância minima de 40 palmos (cerca de 9m) nas 
terras nao repartidas acima do rego de agua do morro de Mata-Cavalos. Estes 
terrenos nao interessavam aos mineradores rnaiores que nao tinham como 
minerar sem agua pelo rnétodo do "talho aberto". 

Contra protestos veementes dos mineiros, em 1734/5 foi introduzida a 
capitacao. Este sistema de tributacao foi outro fator determinante para a prefe-
réncia dos rios ou do talho aberto sobie a mineracao nos morros, porque pena-
lizava tributariamente os mineiros que faziam trabalhos de desenvolvimento, 
seja em subsolo (galerias de acesso no estéril) ou na superficie (regos de agua). 
Especialmente a mineracao de subsolo requer por sua natureza urn investi-
mento rnuito alto em trabalhos de desenvolvimento nao produtivos. A taxacdo 
sobre o nnmero de escravos sem distincao se produziam ouro ou Ilan era total-
mente desestimulante a pesquisa mineral. Para garantir uma producap e con- 
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10. APM, SC-21, fs. 4/5v; vicle tambem ESCHWEGE, Wilhelm Ludwig von (1833) Pluto 
brasiliensis. - Berlin (Reimer) , p. 131-132. Traducao de Domicio de Figueireclo Murta (1978) 
e Pluto brasiliensis. - Belo Horizonte/SA(3 Paulo (Itataia/USP), p. 104. 



seqUentemente um rendirnento regular ou crescente nao poderiam ser penho-
rados os escravos dos mineiros. 

Sornente em 1736 a lavra subterranea mereceu maior destaque no "Adi-
tamento ao Regimento dos Superintendentes...", baixado por bando do Go-
vernador Gomes Freire de Andrada de 13 de maio de 1736". Dentre outras 
disposicoes, ficou estabelecido que: 

"Art. 5 — Tendo a experiencia demonstrado a existencia de ouro nos veios 
e camadas clas montanhas e associado as rochas, ouro que nao era propriedade 
de pessoa alguma, deveria obedecer-se o disposto no artigo 5" do Regimento dos 
Superintendentes citado, dando ern primeiro lugar urna data ao descobridor, uma 
a Fazenda [Real] e novarnente outra ao descobridor. Se este fizesse novas desco-
bertas, mais terras lhe seriamxladas, mesmo que pequeno fosse o numero de escra-
vos, por convir que os mineiros empreendedores fossem em tudo favorecidos. [...] 

Art. 12 — No caso de se descobrirem depósitos auriferos nos morros, onde 
não se pudesse conduzir agua, o descobridor dela daria ciencia ao Superinten-
dente, para que este determinasse ao Guarcia-Mor do distrito a reparticao do 
terreno ao povo, tuclo de acordo corn a natureza do servico que se julgasse con-
veniente adotar no local. 

Quando fosse o caso de exploracdo da forrnac -ao aurifera por meio de 
galerias de direcao, cujo comprimento, de 1.000 a 2.000 passos [650 a 1.300m], 
nem sempre era suficiente para atingir o minério aurifero, conceder-se-ia aos 
seus proprietarios uma faixa de terreno de 60 palmos para cada lado da galeria, 
e outros tantos, quer na parte de cirna, quer na parte de baixo. 

Aos mineiros, cujos servicos constassern de pocos, seriam igualmente me-
didos os 60 palmos em torno. Os mesmo poderiarn, dentro da faixa concedida, 
aprofundar os servicos em todas as direcaes. A mesma concessao se faria aos que 
trabalhassem corn piano inclinado ou frente de trabalho. Se, porém, atingida a 
formacdo, preferissem explorá-la por rneio de galerias de direcao, receberiarn 
faixa igual a dos que exploravam por esse processo. 

Como poderia acontecer que os mineiros entrassem em disputas por cau-
sa da agua de uma lavra, situada em plano inferior, ou algum desviasse a dgua 
necessaria também a outra, seria a agua dividida igualmente entre os litigantes, 
quando suficiente. Caso contrario, seria distribuida de maneira que cada urn 
dela se pudesse servir clurante tres dias da sernana. 

0 guarda-mor não poderia distribuir agua a nenhum outro mineiro, por-
que dela eram donos os que a tinham canalizado. E, quando o solicitassem, 
deviam receber disso uma certidao judicial. [...] 

Art. 18 — Corno muitos mineiros abrissem pocos nos morros, a procura da 
forrnacao, pocos esses que muitas vezes possuiam cern e mais palmos cle profun-
didade antes de atingir o deposito, e exigindo o trabalho de rnuitos meses, a tais 
mineiros era concedido prazo necessario para a realizacdo dessas pesquisas. [...] 

I 	CALOGERAS, J. P. (1904/5) As minas do Brasil e sua legislasho. - R o de Janeiro (Imprensa 
Oficial). V. 1, p. 13. 
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Art. 20 — Quando se tratasse de descoberta de ouro nos morros onde nao 
havia Agua para os servicos, e o descobridor desejasse ser reconhecido como tal, 
o Guarda-Mor verificaria se era possivel ou nao conduzir-se agua para o local. 
Caso afirmativo, faria a reparticao das datas; caso contrArio, mediria o terreno 
de acordo corn o método de servico a ser adotado, pocos ou galerias. A distribui-
cao devia obedecer, entdo, ao disposto no art. 12. 

Acontecia, as vezes, que alguns mineiros que trabalhavam corn emprego 
de agua lavravam o seu terreno, dando inicio ao trabalho em algum que nao 

possuia dono, por ter pouco ouro. E como, neste caso, podia suceder que apare-
cessem mineiros que o requeressem apenas corn o fito de criar ernbaracos ao 
primeiro ocupante, por rneio da chicana, pois nao possuiarn Agnia corn que ex-
plorar a terra, — o guarda-mor nao lhes daria nenhurna concessao, sem primeiro 
verificar se havia Agua suficiente para todos. Se nab houvesse, mandaria citar os 
mineiros que dela dispunharn a que requeressem, dentro do prazo determina-
do, concessao judicial das respectivas Aguas. 

Terminado o prazo sem que os interessaclos a requeressern, o guarda-mor 
daria concessao a qualquer outra pessoa, desde que nao prejudicasse regos e 
servicos de terceiros." 

Em 3 de dezembro de 1750, D. Jose I restabeleceu as casas de fundicao 
em Minas como urn dos primeiros atos do seu governo (ele foi aclamado rei em 
7 de setembro de 1750), abolindo assirn a capitacao. A medida nao foi tomada 
para agradar aos mineradores rnas sirn para evitar o descaminho do quinto do 
ouro. A base tributaria nao era a producao real mas uma estimativa sobre a 
producao de anos passados de bonanca, pois a quota de cern arrobas anuais foi 
fixada corn base em oferta feita pelos povos ao rei em 1734. 

E neste contexto que se enquadra . o documento 109 do Códice Costa Matoso': 
como regulamento adicional a legislacao mineira em vigor e como codigo de 
ética dos mineradores para resolver contendas, brigas e rivalidades nas terras 
realengas ou comuns, isto é, aquelas que nao foram requeridas por datas. Nes-
sas areas, era permitida a abertura de buracos ou tnneis sem ordenacao ou 
planejamento, que nao obedeciam a limites verticais, e cada urn escava a sua 
"mina" de sua rnaneira. A conseqUencia era que estas minas se atrapalhavarn 
mutuamente, muitas se cruzavam, urnas entulhavam ou entupiarn outras corn 
a Agua das lavagens e desmontes, dando origem a disputas judiciais. 

As minas atingiarn, entdo, dirnensaes consideraveis. Augusto de Lima Jr. 
cita um documento, sem identifica.-lo ou fornecer a referencia (provavelmente 
urna carta de urn mineiro a urn amigo), sobre as minas de Ouro Preto que 
menciona pocos de quase 50 m de profundidade (230 palmos)' 3 . Os morros da 

12. FUNDAQAO Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 109, p. 765-769. 

13. LIMA Jr., Augusto (1940) A Capitan a das Minas Gerais.- Belo Horizonte/Sao Paulo (Ed. 
Itatiaia /USP; 3. ed. 1978). p. 46-48. 



serra de Ouro Preto eram "furados feito urn favo de rnel" no dizer de Mawe 
(1812) que visitou a regiao seis décadas depois' 1 . 0 tamanho reduzido das da-
tas para o trabalho nas catas (diversas) e nos ribehaes causou uma extrema 
fragmentacdo dos depOsitos, prejudicial para urn born aproveitarnento. 

A ocupacao dos morros de Vila Rica, Passagem, Santana e Mariana é 
comparável a invasão dos garimpeiros em serra Pelada no Para nos anos 1970/80 
ou também do Cerro de Potosi na Bolivia, no século XVI. Mas enquanto la 
existirarn e existern ate hoje lirnites de concessão horizontal, quer dizer, uma 
mina em cima da outra, a divisdo horizontal de urna lavra somente foi 
introduzida no Brasil pela ültirna alteracao no Codigo de Mineracao, em 1996'. 

A mineracdo 

Algumas regras basicas sobre as técnicas de rnineracao e do uso da Agua 
a serern observadas também estavam incluidas nesta legislacdo paralela. 

O documento "[Modo e estilo ...]" classifica os seguintes tipos de servicos 
de lavra de ouro: 

1)catas de talho aberto 
2)servicos de buracos 
3)servicos de minas (de escada e de olivel [nivel]) 
As catas de talho aberto foram usadas especialmente em terrenos de 

terra fofa, e tipicamente na jacutinga, um minerio de ferro aurifero sem ne-
nhuma estabilidade. 0 desrnonte destes materiais procedeu-se corn alavancas 
e agua corrente. A agua resultante deste processo era passada por canoas para 
a recuperacdo do ouro. A jacutinga aurifera norrnalmente tern urn capearnento 
de canga (o nome original e tapanhoacanga, o que significa "cabeca de negro"). 
As catas de talho aberto forrnararn crateras enormes corn paredes de dez metros 
ou rnais de altura, sempre correndo o risco de urn desabarnento. Algumas des-
tas "catas" conservararn-se ate hoje na toponimia, como Catas Altas, Cata 
Preta, Catas Altas da Noruega ou Cata Branca. 

Os "servicos de buraco" são trabalhos dentro e do lado das catas de talho 
aberto, provavelmente abertos na tentativa de localizar buchos mais ricos den-
tro da jacutinga. Os espacos reservados a cada urn destes servicos eram rninnsculos: 

Buracos: 20 palrnos em volta (ou 8,80m de diarnetro); 

14  MAWE, John (1812) Travels in the interior of Brazil, particularly in the gold and diamond districts of 
that countg. - London (Longman etc.) 366 p. - (traclucao de Selena Benevides Viana (1978): 
Viagens ao interior do Brasil. - Belo Horizonte/ S'ao Paulo: Itataia/USP, 243 p. 

1 5 ' Lei no. 9314/96, Art. 85; DOU 17 de janeiro de 1996. 
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Mina de escada: 20 palrnos (4,40m) de distância e 100 palmos (22m) 
"adiante"; 

Mina de olivel (nivel): 25 palrnos (5,50m) para os lados e 400 palmos 
"adiante" (88m), corn divisas verticais ("ate o centro da Terra"). 

E interessante notar que o ouvidor da amplo espaco para tratar das mi-
nas'. As catas tinham preferencia sobra as minas ("...fiquern as minas na tal 
parte sem vigor e as catas continuando seu rumo..." 17). Eram escavacoes guia-
das pela maior ou menor experiencia de cada urn e principalmente movidas 
pela fé de bamburrar logo. Como não havia datas corn lirnites dernarcados ou 
balizas, cada um avancava o maximo que podia. No caso de se encontrarem 
duas minas era obrigatorio deixar pilares ("entremeios de terra") corn prefe-
rencia para a rnina mais adiantada ou fazer desvios para os lados ou por baixo 
ou por cima. A estabilidade da rocha ("seguranca da terra") também ja foi 
observada e mandada "segurar corn dobrada fortaleza de madeira", isto é, 
escoramento reforcado. Também as Aguas tnereciarn a atencdo do ouvidor, 
tanto as superficiais como as de infiltracdo nas minas. 

Sem a Agua nao se pode rninerar, muito menos fazer o tratamento para 
recuperacdo do ouro que e urn processo hidrogravirnetrico. Especialmente para 
o tipo de lavra praticada nas catas de talho aberto a Agua era tao necessAria 
como o próprio rninério. Ja na "Provisão das Aguas" baixada por carta régia 
de 24 de fevereiro de 1720 consta que os rnineiros "...mais poderosos se 
assenhoravam delas [das Aguas] e as derivavam para as suas lavras, e os que as 
nao tinham para as suas, erarn forcados cornprá-las por precos exorbitantes ..." 
fazendo por isso "...ser conveniente e igualmente justo que os guarda-mores 
repartissem as Aguas conforme as possibilidades dos que mineram ..." e deter-
minando "... que sem licenca dos guarda-rnores por escrito ninguém se apro-
prie das Aguas dos córregos..."" 

Pelo doc 109, o uso das Aguas das vertentes tambérn era detalhadarnente 
regulamentado''. As Aguas das vertentes são as das chuvas que corrern pelas 

FUNDACAO Joao Pinheiro. Códice Costa Maloso. Belo Horizonte: FundacOo Joâo Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 109, p. 766-768. 
Idern. Doc. 109, p. 767. 
LEME, Pedro Taques de Almeida Paes (1772). Informacoes clas minas de SO() Paulo e dos 
sertöes da sua capitania clesde o ano de 1597, ate o presente de 1772, corn relacão cronoló-
gica dos administradores delas. - in: Noticias das Minas de Sao Paulo e dos serCoes da mesma capita-
nia. - Introducao de A. de E. Taunay. - Belo Horizonte/São Paulo (Itatiaia/Ed. USP). LEME, 
Pedro Taques de Almeida Paes (1772). Inforrnacoes das minas de Sao Paulo e dos sertöes 
da sua capitania desde o ano de 1597, ate o presence de 1772, corn relacOo cronológica dos 
administradores delas. - in: Noticias das Minas de Sao Paulo e dos serges do mesma capitania. - 
Introducao de A. de E. Taunay. - Belo Horizonte/São Paulo (Itatiaia/Ed. USP). 
FUNDACAO Joao Pinheiro. Codice C'osta Matoso. Belo Horizonte: FundacOo Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 109, p. 769. 
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encostas para finalmente cairem nos córregos. Os mineiros faziam regos mui-
tas vezes quilométricos para captar essas Aguas e levA-las para os talhos abertos 
ou tanques de armazenagem. Ainda hoje pode-se observar os vestigios destes 
regos, por exemplo, nas encostas da serra na entrada de Ouro Preto e em 
muitos outros lugares do distrito das antigas minas de ouro (hoje mais conheci-
do pelo nome de Quadrilatero Ferrifero). Caso alguém precisasse conduzir 
agua para qualquer lugar obrigatoriamente cruzando tais vertentes e regos, de 
acordo corn o "modo e estilo observados", deveria faze-lo "...em bicas levanta-
das do chao...", chegando ao cUmulo de estabelecer-se que essas bicas ou ca-
lhas seriam "...cobertas por tábuas, para que nem a que chover em cima das 
bicas se desencaminhe aos donos das tais vertentes..." 2 ". 

As Aguas de infiltracao nas minas que se nao podiam impedir de correr 
para as minas vizinhas mais fundas nao deveriam levar areia, pois poderiam 
entupir os servicos alheios. Nesse caso, era o mineiro obrigado a colocar uma 
tAbua no rego corn urn buraco para decantacao da lama e areia 21 . 

0 doc. 109 deixa claro que trata somente dos "servicos em terras realengas 
e comuns a todos", isto é, areas onde nao foram concedidas datas e por isso tido 
se enquadrarn nos regulamentos do Regimento das terras minerais, o codigo 
de mineracdo da época. 

Docurnentos sobre a a mineracdo do ouro e diamante do século XVIII 
são muito raros por razöes Obvias. Os mineiros nao se preocupavam em docu-
mentar o seu trabalho diArio e a burocracia estava mais interessada em 
contabilizar os resultados dos quintos. A Coroa também não tinha nenhum 
interesse em publicar qualquer assunto tecnico referente aos novos tesouros da 
colônia, o que poderia atrair ainda mais os estrangeiros. 

Uma das primeiras publicacoes a respeito — se lido a primeira — é a famo-
sa obra de Antonil (1711), "Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e 
minas"", que, apesar de ter todas as licencas, foi recolhida e nao restaram nem 
10 exemplares da prirneira edicao 2 '. Esta obra fala muito dos aluviaes, mas 
menciona também os "vieiros que dao na terra" — aqui deve-se entender como 
ouro em eluviao (ou nos tabuleiros) — e também descreve e ate da o desenho 
das catas nos rios. 

zo. Idern. Doc. 109, p. 769. 
21. Idern. Doc. 109, p. 767. 
22. ANTONIL, André Joao [Joao Antonio Andreoni] (1711) Cultura e opulencia do Brasil por suas 

drogas e minas. - Lisboa (Oficina Deslandiana) 205 p. (re-impressso in: RAPM vol. IV (1899), 
p. 397 - 557 e Belo Horizonte/São Paulo (Itatiaia/EdUSP) 1997, 239 p.(com estudo bibli-
ografico por A.de E. Taunay). 

23. 
GRAVATA, Hélio (1998). Helio Gravata: Resgate Bibliogr4fteo de Minas Gerais. Belo Horizon-
te: Fundacao Joao Pinheiro. p. 57. 
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Rocha Pitta (1730) na sua Historia da America Portuguesa refere-se aos acha-
dos do ouro em Minas Gerais: "Nas próprias Minas do Sul o opulento Serro 
Frio, que tem mais partos de ouro que o Potosi teve de prata...". A mineracao 
do ouro é descrita de maneira bern elucidativa: 

"No principio do clescobrirnento clas minas se tirava o oiro fazendo uma 
cova quadrada, corn rnais ou menos regularidade, a que chamam de cata; e 
tanto que chegavam a umas pedras, como seixos, chamados cascalhos, que es-
tau assentados na picarra, as desfaziam corn alavancas, corno quern desrnancha 
urna parede, e botando-o corn urn ferro de feitio de urn sacho de bico, a que 
chamam almocafre, em uma bandeja de pau de dois e rneio ate tres palmos de 
boca, que das beiras vai estreitando em forma pirarnidal para o centro, a que 
chamarn bateia, o levam a Agua, voltanclo nela a bateia para lancar as pedras 
fora, e tantas voltas lhe dAo, ate que aniquilando a terra e as pedras fica o oiro no 
fundo ou no centro da bateia, donde o botam em uma bacia, e depois o enxu-
garn no fogo para o guardar. 

Quern tem poucos negros e nAo lavra em terras [próprias] os manda fais-
car, isto é, apanhar pelos campos ou rnontes oiro do que cai aos que vão tirar. 
Hoje ja se não usa muito de catas, e se tira oiro por mui diferente modo, porque 
metem Aguas naqueles paises, e cavando, ou desrnontando (como la se diz) a 
terra dentro da rnesrna Agua, a leva de sorte que flea somente o cascalho em que 
estd o oiro, e este o lavarn com a mesrna Agua em uma forma de canoas que 
fazern na picarra, e mexendo o cascalho corn o ahnocafre onde a Agua esta 
continuarnente caindo, se vai aniquilando o cascalho, porque a Agua o leva, 
deixando o oiro. Outros carregam os cascalhos e os botam em uma canoa de 
pau aberta por diante, a que chamam bolinete, e por uma bica esta continua-
mente caindo Agua, e mexendo o cascalho ou terra que se lhe bota, onde estA o 
oiro; vai dirninuindo e saindo a terra ou cascalho, e fica no fundo da canoa, na 
parte onde cai a Agua. 0 modo de tirar oiro corn Aguas por cima dos montes em 
canoas na picarra e em bolinetes foi invento dos filhos de Portugal"". 

E interessante notar que Rocha Pitta nao faz mencao aos diarnantes do 
Serro do Frio, recérn-descobertos na epoca da publicacao da sua obra. 

Tavares de Brito (1732), no seu "Itinerario geografico" 2' menciona ainda 
urn equipamento diferente, a "pa de saco", uma pa de cabo comprido, de 
ferro, que tinha uma abertura na ponta na qual se fixava urn saco de couro 
cru. Operando este equiparnento a partir de urna canoa, "pescava-se" o casca-
lho do fundo dos rios largos e mais profundos. Quando a canoa estava cheia 

24. PITTA, Sebastião Rocha (1732) Histeria da America Portuguesa. - Lisboa (José Antonio da 
Silva) 716 p. (re-impressao 1950: Rio cle Janeiro etc. (W.M. Jackson Ed.). p. 370-371. 

25. BRITO, Francisco Tavares de (1732) Itinerario geogrdfico ... do Rio de Janeiro ate as minas do ouro. 
- Sevilha (Antonio da Silva) 26 p. (reproducAo fac-similar in: Barroco, vol. 4(1972), inserida 
entre as pags. 104 e 105; tambern reproduzido em RIHGSP, vol. 2 (1896/97), p. 197 - 219). 
FUNDAQAO Joao Pinheiro. Cake Costa Matoso. Belo Horizonte: Funda(do Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 139, p. 909. 
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rernava-se ate a margern do rio para esvazea-ld. Eschwege (1833) 2" menciona 
uma companhia de mineracao que operava em 1817 com este equipamento 
no Rio Paraibuna. Helmreichen (1846) 2 ' descreve a mesma pa de saco nos 
garimpos de diarnantes em Grao-Mogol. Na realidade trata-se de um percursor 
da dragagem fluvial, hoje usada em escala industrial para a lavagem de casca-
lhos fluviais, seja de ouro, estanho ou de diamante. 

Em 1735, Jacob de Castro Sarmento, medico e cristdo novo residente em 
Londres, publicou sua obra "Materia medica [...] Reino Mineral"" na qual 
dedica urn capitulo (p. 9 - 14) aos descobrimentos do ouro em Minas Gerais. 
Ele distingue três formas de ocorrencia: o ouro dos ribeiros, da jacutinga e 
tambérn "acha-se no cristal, em pedacos que correm metidos pela pedra como 
raizes ou granetes", ou seja, o ouro em vieiros. Este autor descreve, ainda, a 
maneira de lavar os cascalhos diamantiferos. A mineracão a céu aberto era 
preferida sobre as minas subterraneas por diversas razOes. Um dos principais 
motivos era o medo de não voltar para ver a luz do sol devido aos frequentes 
acidentes. 

Vieira Couto (1799) também descreve a mineracao subterranea: 

"Os montes Sao os verdadeiros pais dos metais; a natureza os forrnou nos 
seus centros e nas superficies e daqui rodaram para os rios; os mineiros dos 
montes Sao os que bebem as riquezas na sua fonte, poucas bracas de uma veia 
rica os pode enriquecer para sempre e isto mesmo tern sucedido a muitos. Estes 
rnontes do Brasil são riquissimos de ouro e a prova e que os rios o foram e, por 
conseguinte, muito mais os montes. Poucos deles tern sido minerados como de-
vem ser e as suas entranhas se não patenteararn de todo aos seus mineiros, por 
causa de urn mau método de os lavrar. 

No principio da descoberta das Minas, parece que urn born genio guiava 
os hornens, entdo houveram mineiros; varios rnontes se mineraram, como o de 
Vila Rica e, posto que essas minas nao tinham ainda toda a perfeicão que se 
requeria, todavia isto bastou para que, deste monte saissern rios de ouro e quantos 
rnontes ainda nao existem? Quantos se mostrarn nesta Capitania que fossem 
minerados como ele? 0 horror de se subterrar urn homem em uma mina por 
todo urn dia, de se despedir ao nascer o sol da sua brilhante luz e de se guiar pelo 
fraco clardo de urna candeia, de ouvir estalar a cada instante a montanha sobre 

26' ESCHWEGE, Wilhelm Ludwig von (1833) Pluto brasiliensis. - Berlin (Reimer) 622 p. (tradu-
cão de Domicio de Figueiredo Murta (1978) e Pluto brasiliensis. - Belo Horizonte/São Paulo 
(Itataia/USP), vol. 1: 222 p.; vol. 2: 306 p. 

27' HELMREICHEN, Virgil von (1846) Ober das geognostische Vorkommen der Diamanten und ihre 
Gewinnungsmethoden ar f der Serra do Grao-Mogor. - Wien (Braumiiller & Seidel) 74 p. 

28.  SARMENTO, Jacob de Castro (1735) Materia medica, plysico-historico-nrechanica; Reyno Mine- 
ral. - London, LIII + 538 p. 
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sua cabeca e esperar a cada passo a morte; parece que estas coisas foram desgos-
tando, pouco a pouco, os homens dos trabalhos das minas e, enfim, os determi-
naram por uma vez para a mineracao dos rios" 2". 

Diamantes 

A mineracdo de diarnantes consta do Códice Costa Matoso em urn docu-
mento avulso em que são descritas as modalidades de lavagem de cascalho 
para a recuperacdo dos diarnantes 3". A data deste docurnento é posterior a 
1740, quando foi assinado o primeiro contrato de extracdo dos diamantes corn 

Joao Fernandes de Oliveira. Os métodos rudirnentares de garimpagern nao 
mudararn quase nada no decorrer dos 250 anos passados desde que foi escrito 
o Códice. A "grade de ferro nao larga", mencionada no terceiro modo de lavar 
diamantes é hoje substituida por urn conjunto de peneiras, chamadas confor-
me a sua respectiva abertura de "feija.o", "arroz" e "areia". Encontra-se aqui 
também o rosaxio, constituido de uma corrente sem firn na qual penduravarn 
pequenas cacambas para escoar a Agua das catas do cascalho diamantifero dos 
rios, tambérn usado na rnineracao do ouro. 

A descoberta dos diamantes do Serro Frio foi mero acaso, pois tido existia 
nenhurn indicio da sua existencia no continente americano, ao contrario do 
ouro e das esmeraldas, tao abundantes na America espanhola e que forarn 
procurados mais ou menos sisternaticamente durante rnuitas décadas nos do-
minios portugueses. 0 portugueses nao tinham nenhuma experiência na ex-
ploracao desta pedra preciosa, ate entao monopolio dos mog6is da India. De-
vido a sua densidade, maior que a do quartzo, o constituinte principal da areia, 
o diamante tern no cascalho urn comportamento sernelhante ao do ouro, isto e, 
costurna acurnular-se na sua base junto corn outros minerais pesados. Assim, 
não era dificil de adaptar as técnicas de exploracao e lavagem do ouro aos 
cascalhos diarnanfiferos. Por sinal, as primeiros pedras foram descobertas nas 
bateias dos faiscadores de ouro no Serro Frio. 
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29. COUTO, Jose Vieira (1848) Mernoria sobre a Capitania de Minas Geraes. - Rev. Inst. Hist. 
Geogr. Bras., vol. XI, p. 289 - 335 (publicacao de urn manuscrito de 1799). Reeditado ern 
1994: Memória sobre a Capitania das Minas Gerais; seu territótimclima er produOes nsr.tklicas. - Estudo 
critico de JUnia Ferreira Furtado. - Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, Colecao 
Mineiriana. p.63-64. Grifo rneu. 
FUNDAQACI Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 129, p. 845-850. 

30. 



Conclusdo 

As ferrarnentas usadas na mineracdo de ouro e dos diamantes das Gerais 
eram as mais rudimentares: almocafre, alavanca e a bateia eram os principais. 
Ja havia muitos equipamentos de tecnologia mais avancada inventados, como 
guinchos, máquinas de ventilacao, pilöes etc. 31 , mas estes eram desconhecidos 
ou de uso muito restrito no Brasil. Dentre os equipamentos usados na época, 
destacam-se o rosário e o pH -do para trituracdo de minério duro (primario), 
ambos movidos por forca hidraulica através de rodas d'agua. Dos dois existem 
registros iconograficos de 1732 e 1731, respectivamente. Porérn, o braco escra-
vo era considerado mais barato, embora nem sempre mais eficiente e produti-
vo. A vantagem do trabalho escravo era a sua maior versatilidade, podendo 
trabalhar nas minas ou na roca. Não ha mencao de tracão animal nos traba-
lhos de mineracdo do século XVIII. Esta foi introduzida no Brasil pelos ingle-
ses na mina do Morro Velho no século XIX. Tambérn é interessante notar que 
os mineradores do século XVIII não usavam merciario para amalgamar o ouro 
fino, ao contrario do solimão (bicloreto de mercUrio) que foi consumido em 
grandes quantidades nas casas de fundicao para a fundicao e o refino. Uma 
das principais causas de falta de tecnologias mais avancadas na mineracao das 
Gerais era o sistema do minerador individual que trabalhava a sua mina corn 
os seus escravos enquanto a rnineracdo alemd ja desde os tempos de Agricola 
tinha introduzido urn sisterna corporativista. 

31 AGRICOLA, Georg (1556) De re rnetalica. - Basileta (traclucao alema: Vom Berg und HUtten-
wesen. - Munchen ( DTV) 1977); 610 p. 
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