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A METALURGIA NA OBRA DE AUGUSTE DE SAINT-HILAIRE* 

(Resumo) 

ANTDNIO E. MUNIZ BARRETO 

Facu'ldtuis de Econorm.a e Administração da USP 

N~decorrer das viagens realizadas pelo Brasil o notãvel botãn! 
co frances descreveu minuciosamente os processos metalúrgicos util! 
zados no nosso pais, entre 1816 e 1822. perlodo durante o qual per
correu o vasto território brasileiro. 

Entre as preocupações do Regente D. João VI, alem dos sucesscs 
miiitares europeus, estava a fabricação de armas e metais ainda em 
Portugal. Após a transferência da corte portuguesa. e com a ajuda 
dos tecnicos. jã contratados. os projetos realizaram-se no Brasil. 

O presente trabalho pretende mostrar os processos metalúrgicos 
existentes entre 1816 e 1822. principalmente em são Paulo e Minas 
Gerais. Saint-Hilaire descreveu cuidadosamente as forjas de Ipanema 
situadas na montanha de Arapoiaba. rica em minerio de ferro. exis
tentes nessa região havia alguns anos, assim como o depoimento de 
Friederich Varnhagen, o responsãvel pela tecnologia utilizada. 

Na' região de Minas Gerais, Saint-Hilaire defrontou-se também 
com as forjas de Girau, utilizando tambem a tecnologia alemã. e os 
fornos catalães de menor dimensão e produtividade. 

As forjas do Bom Fim, também na mesma região. entraram no rela
to do viajante francês com a mesma segurança e minuciosidade que as 
anteriores e salientou a i~portãncia do estabelecimento e a elabor~ 
ção de machados, machadinhas e ferraduras para equinos. extremamen
importantes para a área mineradora. que mesmo decadente. utilizava 
grande número de ferramentas de metal. 

(*) Comunicação apresentada na 2a. Sessão de Estudos. Equipe A. no 
dia 19 de julho de 1977 (No~a da RedaçãO). 
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A anãlise da metalurgia brasileira realizada na segunda década 
do seculo passado ajuda a compreensão dos esforços realizados. a 
maioria sem sucesso, de transformar a estrutura econômica brasilei
ra tradicional numa moderna e de seguir os padrões europeus traça
dos desde longo tempo. 

Da mesma forma como descreveram-se os estabelecimentos maio
res, encontra-se tambem, na obra se Saint-Hilaire a descrição de 
pequenos processos metalúrgicos, de reduzida dimensão, com o objeto 
de fundir o minerio para uso domestico. A metalurgia estudada nem 
sem~re 
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INTERVENÇOES 

Do Prof. ~ence James NieZeen (Da Universidade Federal de Santa 
Catarina) 

Pergunta: 

"lP) - Por que o Autor escolhsu Saint-lflklire em vez de von 

EsckJege para seu trabaLho sobre a tecnoLogia de rrrinerat;ão? 

2P J - Será que podemos confiazo nos trabaLhos de Saint-Bi'Laire 

em face dos el'l'OS que e le comete nas afirmações que faz de

pois de passar pouqutssimo tempo em mui tos lugares que descre

veu, e que agora são reconhecidas eamo faUzaa? Refiro-me ao 

exemplo da descrição da ILha de Santa Catarina e a escravatura 

na ILha. 

3PJ - O Autor não acha que se deve considerar Saint-Biklire, 

quando faLa de mineração, de metalurgia e de artesanato, COllrl 

WI'/a fonte secundária em vez de WI'/a fonte primária? Essa pel'!lU!!. 

ta é feita porque parece que se baBeou mais nos reLatórios G 

Livros as ONtroS do que na sua própria observação". 

Da Profa. Lucinda Coutinho M. CoeLho (Universidade Federal do Rio 
de Janei ro) • 

Disse: 

"Observando a intervenção anterior, creio que o fato de Saint 

BiZaire menci.ona.r informações coL1ridas em Ese1a.Jege quanto à té~ 
nica metaLúrgica, não invalida a obra do eseri tor fr'a:1wês. 

EsckJege é a prÓpria fonte primária sobre o assunto, porque di

rigiu uma das mais importantes fábricas de fe1'l'O (eidel'Ul'giaJ '0! 
plantadas por D. João VI no Brasil, portanto, nada mais jus

to que Saint-BiZaire aproveitasse informações dadas por EschúJs

ge. 

Queria tarribém congratuLar-me com o Autor pelo enfoque dado às 

'I1ll1'1'atiVas do escritor fr'a:1wês. Encontram-se nelas preciosas '0.. 
formações sobre as técnicas artesanais, cujos métodos 8M ainàa 

encontradas até iwje. Li em recente número da Revista Je Histó-
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roia um artigo em que o Autor veladamente condena a uti'Li.aação abu

siva OOs relatos OOs viajante8~ achanOO que muitos pesquisadoru só 

l"ecorrem a eZes. Acontece~ porém~ que em muitos casos eZes cons

tituem a única fonte a que se tem as recorrer indubitavelmente". 

* 
* * 

RESPOSTAS DO PROF. AN~IO ENlLIO MUNIZ BAIlRE'.fO 
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