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A~ T~C"rCAS DE MINERAÇ~O NA OBRA DE AUGUSTE DE 
SAINT-HILAIRE* (Resumo) 

ANTONIO E. NUNIZ BARRETO 
PacuZdat:1e as Econonrl.a • At1nrlnúl'tZ'Q/JãD da USP 

Nas viagens realizadas por Augusta de Saint-Hila1re pelo Bn
sil entre 1816 e 1822 a nrineração salienta-se de forma relevante. 

Este trabalho apresenta as ticntcas utilizadas pelos minerad2, 
res na busca de ouro e diamantes. 

O ouro descoberto no hinte~Zand brasileiro a partir de fins 
do seculo XVII mobilizou grande parcela da população para as ireas 
mais ricas em minerios como o ouro e diamantes. Mesmo no inicio da 
epoca da mineração evidenciou-se que os metodos utilizados eram os 
mais rudimentares possíveis; porim. no decorrer do tempo as tecni
cas aprimorar~se com a chegada de tecnicos estrangeiros. 

Nos relatos de Saint-Hilaire. jã na epoca da grande decadên
cia da minera~io. observa-S'e a grande preecupação existente ainda 
em achar novas ireas auríferas. não sõ nas ireas tradicionais como 
Minas Gerais e Goiãs mas também em quase todos os lugares visita
dos pelo sãbio francês. 

Alem do ouro. a exploração dos diamantes contribuiu pan ala! 
gar o horizonte minerador. Em 1734. no arraial de Tejuco organizou 
-se a Intendência dos Diamantes. completada em 1771 pelo Regi-.nto 
Diamantino. 

No trabalho presente. aponta-se a tecnologia utilizada na ex
tração dos minerios. em plena decadência. mas que ainda contribuiu 
para a produção do nosso pafsr. 

(*) Comunicação apresentada na 2a. Sessão de Estudos, Equrpe B. 
no dia 19 de Julho de 1977 (Nota da ~edação). 
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