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Fatores que impulsionaram a mineração 

1. Meados do séc. XVII - crise na lavoura açucareira 
(devido a produção holandesa nas Antilhas)  

 

2. Crise econômica em Portugal 

 

3. Tratado de Methuem, no qual Portugal dependia 
cada vez mais da Inglaterra 

 

4. O Bandeirantismo de Prospecção – bandeirantes 
paulistas encontram ouro  



Regiões Mineradoras 
• Minas Gerais – principal centro produtor, inicia sua exploração por meio de 

Antônio Rodrigues Arzão 
 
• Mato Grosso – em 1718, Pascoal Moreira Cabral 

 
• Goiás – Bartolomeu Bueno da Silva Filho, em 1725 





Formas de extração aurífera 
Ouro de Aluvião 

 
• Ouro encontrado com facilidade 
• As pepitas  encontravam-se nos barrancos dos rios 
• Não era necessário capital para esta forma de 

exploração aurífera. 



Formas de extração aurífera 
Faiscações 

 
• Denominado de garimpagem 
• Era realizada de forma livre e artesanal 
• Exploração de subsistência para indivíduos  isolados 



Formas de extração aurífera 

Lavras 
• Exploração aurífera nas grandes minas 
• Auge da mineração 
• Era necessário grande capital para esta forma de 

exploração 



Administração e tributação 

• Devido ao Tratado de Methuem, Portugal 
necessitava da maior quantidade de ouro possível 

• A mineração foi submetida a um regime especial de 
controle, fiscalização e tributação  

 

• 1702 – Criação da Intendência das Minas 

Responsável pela exploração, tributação e distribuição 
das datas (lotes) aos mineradores. 

 



OS IMPOSTOS NA MINERAÇÃO 

• Quinto – 20% do ouro explorado era entregue a 
Coroa Portuguesa 

 

• 1710 – Capitação – Imposto sobre o número de 
escravos 

 

 

• 1713 – Sistema de Fintas – Quotas de arrecadação, 
30 arrobas anuais 

 

 



OS IMPOSTOS NA MINERAÇÃO 

• 1719 – Casas de Fundição – Obrigatoriedade da 
fundição do ouro e transformar em barras com a 
marca do selo real. 

 

• 1750 – Quinto geral – Para região das minas  um 
total de 100 arrobas anuais. 

 



OS IMPOSTOS NA MINERAÇÃO 

 

• 1765 – Derrama – Determinava a cobrança oficial e 
forçada dos quintos em atraso. 



O contrabando 

• A rígida tributação foi necessária devido ao 
contrabando 

Santo do pau oco 



Consequências da Mineração 

• O centro político-econômico da colônia passa a ser 
a região Sudeste 

• Crescimento da população na região mineradora 

• 1763 - A capital do Brasil  passa a ser o Rio de 
Janeiro 

• Forte urbanização e melhor distribuição de renda 

• Diversificação e crescimento do mercado interno 



A ARTE NA ÉPOCA DO OURO 
– Estilo barroco. 

– Obras de caráter religioso. 

–  Maior representante - Antônio Francisco Lisboa – O 
Aleijadinho 



Sociedade Mineradora - Democrática 

 Sociedade Açucareira                   Sociedade Mineradora 



DIAMANTE - 1729 
– Local: Arraial do Tijuco – Distrito de Diamantina 

– Excessivo controle da exploração por parte de Portugal 

– Até 1740 cobrava-se o Quinto. 

– A partir de 1740: concessão de contrato. 

– A partir de 1771: monopólio de Portugal. 

 

 



• Francisca da Silva foi liberta por solicitação do 
contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira, 
uma das pessoas mais ricas à época no Arraial do 

Tijuco, atual Diamantina, em Minas Gerais. 



Atividades agrícolas no final do século XVIII 

• No final do século XVIII, as jazidas de ouro e diamante 
estavam esgotando 

• As cidades da região mineradora começaram a entrar 
em declínio, pois, dependiam apenas desta atividade 

• A Inglaterra iniciou a Revolução Industrial por volta de 
1750 

• O Ouro do Brasil patrocinou parte desta revolução 

 



Atividades agrícolas no final do século XVIII 

Produção algodoeira no Maranhão, estimulada 
devido ao: 

• crescimento da indústria têxtil europeia 

• Guerra de independência dos EUA com a Inglaterra 
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Atividades agrícolas no final do século XVIII 

• Tabaco: 

• Servia para fazer o escambo na troca de negros na 
África e teve o aumento do consumo pelo aumento 
do hábito de fumar. 
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Atividades agrícolas no final do século XVIII 

• O açúcar ressurgi devido a circunstâncias externas 
(revoltas de escravos no Haiti e luta de 
independência) 
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