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O ciclo do ouro 

Teoria 

 

A descoberta do ouro 

 

Durante o século XVIII, o chamado “ciclo do açúcar” viveu uma grande crise provocada pela expulsão dos 

holandeses do nordeste e pela consequente concorrência no mercado internacional do açúcar holandês 

produzido nas Antilhas, de alta qualidade. Essa conjuntura ocasionou uma queda nas exportações e nos 

lucros da Coroa, que, em 1640, havia restaurado o trono português após anos de dependência da Espanha, 

na União Ibérica.  

Apesar da restauração em 1640, a administração da economia portuguesa pelos Habsburgo havia levado 

Portugal a uma crise econômica, perdendo sua força comercial, seu poderio marítimo e o domínio das 

riquezas coloniais. Ainda nesse contexto, após 1640, a guerra contra a Espanha para legitimar a restauração 

do trono português também abateu os cofres da metrópole até 1668, quando o Tratado de Lisboa foi assinado 

levando os dois reinos à paz.  

Ainda em 1703, para piorar a situação portuguesa, o embaixador britânico John Methuen garantiu a assinatura 

do chamado Tratado de Methuen entre portugueses e ingleses. O acordo, garantia que os portugueses 

consumiriam os têxteis britânicos, enquanto esses comprariam os vinhos lusitanos. Tendo em vista que o 

consumo de tecidos era muito superior ao de vinhos portugueses e a entrada do produto inglês estagnou a 

indústria têxtil lusitana, o acordo acabou gerando muito mais lucros aos ingleses e o acúmulo das dívidas 

portuguesas, dificultando a saída da crise.  

Tendo em vista essa conjuntura de negligência da metrópole, 

buscando novas formas de riqueza e aproveitando o afrouxamento 

dos limites territoriais entre a colônia portuguesa e a espanhola, os 

bandeirantes avançaram pelo interior do Brasil e pelos territórios 

espanhóis conquistando espaço e enriquecendo com o 

apresamento de indígenas e negros escravizados. Através dessas 

atividades, esses exploradores ainda garantiram a descoberta de 

ouro e diamantes no final do século XVII na região de Minas Gerais, 

riqueza essa que era tão cobiçada pelos portugueses desde 1500 e 

poderia enfim resolver seus problemas econômicos.  

Para a maior felicidade dos habitantes da colônia, a quantidade de 

ouro encontrada nessa região era tão abastada que até mesmo o garimpo era facilmente realizado por 

técnicas como a faiscação. O chamado ouro de aluvião podia ser encontrado no barro e na terra dos leitos de 

rios e garimpado sem muitos investimentos, diferente do ouro das lavras, que dependiam de equipamentos 

sofisticados e mão de obra para a extração.  
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Essa simplicidade inicial no garimpo também gerou um natural sentimento de fácil enriquecimento em muitos 

colonos no final do século XVII, que passaram a migrar para a região central do Brasil, assim como imigrantes 

de outras colônias e países. Este fácil enriquecimento se tornou uma ilusão porque a Coroa portuguesa logo 

tratou de investir na administração e fiscalização das regiões auríferas, cobrando grandes taxas e exigindo 

que todo o ouro fosse registrado pela Coroa em forma de barra, caso contrário, não teria valor e poderia ser 

confiscado. Essas medidas, portanto, fizeram com que muitos exploradores morressem de fome, já que o 

enriquecimento se tornou uma ilusão.  

Enfim, esse grande fluxo populacional gerou um importante processo de deslocamento do eixo comercial do 

Nordeste para o Sudeste, atraindo para o centro-sul novos investimentos, escravizados, rotas comerciais e, 

naturalmente, pessoas. Estima-se que do final do final do século XVII para o final do XVIII, a população colonial 

tenha passado de 300 mil para 3,3 milhões de habitantes. 

 

Urbanização e administração da colônia 

 

O grande crescimento demográfico na região centro-sul do Brasil, composta agora por pessoas que 

buscavam enriquecer facilmente com o ouro, por administradores coloniais e, obviamente, negros 

escravizados, tornou necessário o investimento em infraestrutura. Visto isso, a capital da colônia foi 

transferida, em 1763 para o Rio de Janeiro, novas estradas e caminhos foram abertos ligando Minas Gerais 

ao Nordeste e à nova capital, o mercado interno foi estimulado, o comércio com outras regiões passou a ser 

realizado pelas chamadas tropas de mula e instituições administrativas surgiram para controlar e fiscalizar a 

economia mineira.  

Diferente da colonização no Nordeste, que dependia muito da relação entre a Casa Grande e a Senzala, e 

possibilitava uma baixa mobilidade social, no centro-sul, a urbanização proporcionou uma sociedade muito 

mais heterogênea, com novas camadas sociais e melhor distribuição das riquezas. Esses os trabalhadores 

livres formaram a base da população local e, além dos que buscavam o ouro, também se encontravam 

comerciantes, artesãos, padres, funcionários públicos, militares e até 

mesmo negros alforriados.  

Essa formação de uma classe média urbana e ao enriquecimento de 

proprietários de lavras facilitou muito a criação de uma classe 

intelectual, composta por jovens que viajavam para estudar na Europa, 

trazendo de lá certas influências, como o iluminismo. Esses grupos 

também passaram a investir muito na arte local, valorizando 

principalmente o barroco, que marcava a arquitetura e as esculturas 

das centenas de igrejas construídas na região, muitas vezes cobertas 

de ouro.  
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Entre os escravizados, apesar da oportunidade que muitos tiveram de conseguir alforria por uma grande 

quantidade de ouro extraído, a vida entre a maioria era penosa. Durante o auge da mineração, cerca de 7.500 

escravizados chegavam por ano na região de Minas Gerais, saindo principalmente da Costa da Mina, na região 

do Golfo da Guiné. Graças ao vasto conhecimento desse povo na mineração e fundição de ouro e ferro, os 

chamados “escravos minas” eram cobiçados pela elite colonial.  

Entretanto, apesar de terem um conhecimento maior que os portugueses, esses africanos foram condenados 

as piores condições de trabalho da história da escravidão mercantilista. Presos em túneis, trabalhando em 

péssimas condições de salubridade e sob alta vigilância, esses escravizados não ultrapassavam uma média 

de 12 anos de atividade, com uma baixíssima expectativa de vida. Morriam sufocados em cavernas, afogados, 

esmagados e presos em pedras, assassinados por ladrões e até mesmo por doenças “comuns”.  

Apesar da grande quantidade de escravizados, a propriedade de um ser humano em Minas Gerais se tornou 

aos poucos um grande “luxo”. Essa forma de trabalho tinha uma expectativa de vida baixa, o deslocamento 

desses escravizados do litoral para o interior era alto e a metrópole ainda cobrava, a partir de 1734, altas taxas 

pela quantidade de escravos que cada senhor possuía, em um tributo conhecido como capitação. 

Fonte: VICENTINO, Cláudio. História para o ensino médio: história geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2005, p.199. 

É importante destacar que, para manter o controle sobre a região e a atividade de extração do ouro, a 

metrópole realizava desde o século XVI um esquema de administração e fiscalização na colônia. 

Primeiramente, já por volta de 1600, as primeiras Casas de Fundição foram abertas para ter controle das 

riquezas minerais encontradas na colônia e, em 1702 as Intendências das Minas foram criadas para distribuir 

os lotes a serem explorados.  A partir dessas instituições, a logística de administração e fiscalização se tornou 

mais complexa, ampliando a cobrança de impostos e o registro da exploração e das barras que circulavam. 

Assim, todo o ouro encontrado deveria ser levado às Casas de Fundição para ser fundido e transformado em 

barra de ouro registradas pela Coroa (única forma do ouro ter valor). Neste processo, a cobrança do quinto 

era realizada e os 20% do ouro destinados a Coroa já deveriam ser separados. Tendo em vista esse processo, 

muitos mineradores decidiram não pagar as taxas e preferiram contrabandear o ouro encontrado para os 

portos.  

Para evitar essas atividades a metrópole criou também uma “política dos caminhos”, que definia quais 

passagens entre Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro poderia haver circulação de ouro. Enquanto 
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os caminhos alternativos eram ilegais e perigosos, as rotas legais eram vigiadas (formaram a chamada 

Estrada Real).   

Uma outra importante taxa cobrada que também contrariava os colonos foi a chamada derrama, imposta em 

1770, pelo Marquês de Pombal, e uma das principais responsáveis pela movimentação da inconfidência 

Mineira no final do século XIX. A derrama, que visava ampliar ainda mais a arrecadação da Coroa, determinava 

que cada município deveria arrecadar 100 arrobas (1.468,9 Kg) de ouro por ano e, caso não chegasse a esse 

número, os soldados da metrópole (dragões) invadiriam casas para tomar objetos de valor que pudessem 

complementar a taxa estabelecida.  

Enfim, apesar da arrecadação do ouro pela Coroa ter ajudado timidamente a economia portuguesa, a maior 

parte dessa riqueza, contudo, não ficava em Portugal, mas era destinado diretamente para a Inglaterra. Com 

dívidas exorbitantes contraídas por empréstimos e pelo Tratado de Panos e Vinhos, de 1703, Portugal utilizava 

o ouro brasileiro para tentar resolver seus problemas. Consequentemente, esse ouro que tinha como destino 

a Inglaterra influenciou inclusive no processo de Revolução Industrial, pois enriquecia ainda mais banqueiros, 

grandes comerciantes e os novos investidores industriais.  

 

As reformas pombalinas 

Ainda no século XVIII, seguindo uma tendência de despotismo esclarecido, que crescia entre monarcas e 

ministros europeus, o novo rei de Portugal, D. José I, confiou ao Marquês de Pombal grandes poderes para a 

administração do reino português e para a solução das crises econômicas. Assim, o novo Secretário de 

Estado dos Negócios Interiores desempenhou uma política administrativa para a metrópole e para as colônias 

que defendia uma moderna visão de mundo, inspirada nos ideais iluministas e na noção de razão e progresso, 

mas, apesar desta face mais esclarecida, por outro lado, Pombal ainda agia com uma força absolutista, 

impondo seus ideais através da violência e de perseguições. 

Durante os quase 30 anos da permanência de Pombal no poder, o líder português sofreu uma forte oposição, 

sobretudo da nobreza e do clero, que abominavam as reformas realizadas pelo ministro e combatiam seu 

autoritarismo. Na metrópole, Pombal, reconstruiu a cidade de Lisboa após o terremoto de 1755, realizou 

mudanças na administração do Estado, torando-a mais dinâmica (mas sem enfraquecer seu poder), 

reorganizou as forças armadas, reformou a economia e as finanças portuguesas e reestruturou a 

Universidade de Coimbra.  

Por outro lado, na colônia, as políticas pombalinas afetaram 

principalmente os jesuítas, causando uma grave crise com a Igreja 

Católica. Em 1759, a Companhia de Jesus foi expulsa das terras 

portuguesas por Pombal, que culpava os jesuítas pelas Guerras 

Guaraníticas (1750), pelas interferências na administração colonial e por 

serem um impasse para a modernização portuguesa. Com a expulsão dos 

jesuítas, houve uma mudança na própria educação e na cultura colonial, 

pois foram implementadas as escolas régias e contratados professores 

sem vínculos religiosos para lecionar, separando a educação da Igreja. O 

idioma Nheegatu, falado principalmente por jesuítas e bandeirantes, foi 

abolido, sendo assim instituído o português como língua oficial. 

Nas questões administrativas, Pombal implementou o fim das capitanias hereditárias, decretando o retorno 

das terras para o Estado, em 1759. Com a nova divisão, e a transferência do eixo econômico do Nordeste para 

a região centro-sul, graças ao ciclo do ouro, em 1763, Pombal transferiu a capital da colônia de Salvador para 
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o Rio de Janeiro, visando facilitar o escoamento de minérios preciosos pelo porto da cidade e dinamizar a 

economia da região.  

 

 

Exercícios 

 

1. (Mackenzie SP/2015) A mineração, atividade desenvolvida na região centro-sul do Brasil, no século 

XVIII, teve inúmeras consequências para a Colônia, entre as quais se pode destacar:  
a) o surgimento de um novo estilo artístico decorrente das profundas modificações ocorridas dentro 

da colônia portuguesa: o Neoclássico.  

b) a retração do mercado interno no país, especialmente em virtude da decadência da atividade 

pecuária e da agricultura de subsistência.  

c) a urbanização, o surgimento de uma elite intelectual nacional e o surgimento de um mercado 

nacional articulado à mineração.  

d) a livre entrada de tecidos e outros manufaturados ingleses para abastecer a região aurífera do 

Brasil.  

e) o maior aproveitamento da mão de obra indígena, já que era difícil o controle de escravos nessas 

regiões afastadas do litoral. 

 

 

2. (FGV) O trabalho escravo nas minas tinha singularidade, era uma realidade bem distinta das áreas 

agrícolas. O complexo meio social lhe permitia maior iniciativa e mobilidade.  
(Neusa Fernandes, A Inquisição em Minas Gerais no século XVIII. p. 66)  

 

Acerca da singularidade citada, é correto afirmar que:  

a) o Regimento das Minas, publicado em 1702, determinava que depois de sete anos de cativeiro, os 

escravos da mineração seriam automaticamente alforriados.  

b) a presença de escravos nas regiões mineiras foi pequena, pois a especialização da exploração do 

ouro exigia um número reduzido de trabalhadores.  

c) a dinâmica da economia mineira, no decorrer do século XVIII, comportou o aumento do número 

das alforrias pagas, gratuitas ou condicionais.  

d) a exploração aurífera nas Minas Gerais organizava-se por meio de grandes empresas, o que 

impediu a formação de quilombos na região.  

e) a preponderância do trabalho livre na mineração do século XVIII permitiu melhores condições de 

vida para os escravos indígenas e africanos. 

 

 

3. (IFSC) Até meados do século XVII, a ocupação do território brasileiro limitava-se ao litoral. A partir da 

segunda metade do século XVII, inicia-se a ocupação do interior do Brasil. É CORRETO afirmar que 

contribuiu(íram) para essa empreitada:  

a) a fundação de aldeias por pastores protestantes e a cristianização dos indígenas.  

b) a busca de novas terras para o cultivo do café, que era a principal atividade econômica do período 

colonial.  

c) a procura de metais preciosos e a caça aos indígenas.  

d) a mudança da capital da colônia do Rio de Janeiro para Ouro Preto.  
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e) a chegada de imigrantes asiáticos e europeus, que substituíram a mão de obra nativa na extração 

do pau-brasil. 

 

4. (UEMG) A imagem a seguir é uma representação da cidade do Rio de Janeiro no século XIX. O Rio já 

era a capital da América portuguesa desde o ano 1763; em 2013, a transferência da capital de Salvador 

para o Rio de Janeiro completará, portanto, 250 anos.  

 

Considerando-se o contexto em que o Brasil foi colônia de Portugal, é CORRETO afirmar que a 

transferência da capital aconteceu porque:  

a) a cidade do Rio de Janeiro estava mais próxima da região mineradora, que assumia, naquele 

momento, notável importância econômica para o reino português.  

b) a cidade estava na região que já era a mais rica da colônia, em virtude do crescimento da produção 

de café, que se tornava o principal produto de exportação da América portuguesa.  

c) a cidade estava em uma região que apresentava terras mais férteis para o plantio da cana- de-

açúcar do que no Nordeste, onde a produção estava em decadência.  

d) a cidade era mais centralizada e, assim, possibilitava maior controle sobre a exploração do látex, 

dos seringais da região amazônica, que era usado para a produção de borracha. 
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5. (UFTM MG/2013) A Portugal, a economia do ouro proporcionou apenas uma aparência de riqueza [...]. 

Como agudamente observou o Marquês de Pombal, na segunda metade do século XVIII, o ouro era 

uma riqueza puramente fictícia para Portugal.  
(Celso Furtado. Formação econômica do Brasil, 1971. Adaptado.)  

 

A afirmação do texto, relativa à economia do ouro no Brasil colonial, pode ser explicada:  

 

a) pelos acordos diplomáticos entre Portugal e Espanha, que definiam que as áreas mineradoras, 

embora estivessem em território sob domínio português, fossem exploradas prioritariamente por 

espanhóis.  

b) pelas sucessivas revoltas contra os impostos na região das Minas, que paralisavam seguidamente 

a exploração do minério e desperdiçavam a oportunidade de enriquecimento rápido.  

c) pela forte dependência comercial de Portugal com a Inglaterra, que fazia com que boa parte do 

ouro obtido no Brasil fosse transferido para os cofres ingleses.  

d) pela incapacidade portuguesa de explorar e transportar o ouro brasileiro, o que levava a Coroa de 

Portugal a conceder a estrangeiros os direitos de extração do minério.  

e) pelo grande contrabando existente na região das Minas Gerais, que não era reprimido pelos 

portugueses e impedia que os minérios chegassem à Metrópole. 
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Gabarito 

 

1. C 

A descoberta do ouro na região central do Brasil provocou um processo de deslocamento do eixo 

econômico colonial do nordeste para a região centro-sul, atraindo assim exploradores que buscavam 

riquezas na região. Esse processo provocou também uma série de mudanças, como a urbanização, a 

criação de novas leis, a abertura de novas rotas e até mesmo a transferência da capital.  

 

2. C 

Apesar de ainda ser muito baixa, a dinâmica social da colônia no século XVIII nas regiões mineradoras 

permitia uma mobilidade maior que a vista no nordeste. Alguns escravizados conseguiam ainda trabalhar 

nos novos centros urbanos e utilizar o comércio para conquistar suas alforrias.  

 

3. C 

As atividades dos bandeirantes com o aprisionamento de nativos e a busca por metais preciosos nas 

florestas do interior do Brasil permitiu que o território colonial fosse desbravado e ampliado. 

 

4. A 

A transferência da capital ocorre como uma forma de fiscalizar melhor a exploração do ouro e a saída 

dos metais preciosos da região mineira. Tendo em vista que o porto do Rio de Janeiro era mais próximo 

que o de Salvador, estrategicamente essa mudança garantiria um deslocamento mais rápido e mais 

seguro.  

 

5. C 

Graças ao Tratado de Methuen, Portugal contraiu grandes dívidas com a Inglaterra. Para pagar tais 

dívidas, grande parte do ouro obtido na colônia era destinado aos ingleses. 


