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CORRIDA DO OURO 

• 1693: o Bandeirante Antonio Rodrigues Arzão descobre as 
primeiras minas de ouro na região de Sabará-MG. 

• Logo depois houve a descoberta de ouro em Vila Rica, hoje 
Ouro Preto. 

• Interesse pelo ouro causou: deslocamento de pessoas de 
várias partes do Brasil e a vinda de muitos escravos. 

• Dificuldades de sobrevivência: fome, miséria, falta de 
moradia. 

• Até o início das plantações, criação de animais e comércio 
com outras regiões (monções) e a implantação da Intendência 
das Minas (1702).   



GUERRA DOS EMBOABAS 

• 1707 –1709 

• Causa: disputa por ouro entre paulistas e portugueses 

• Emboaba: palavra de origem tupi que significa “ ave de pés 
emplumados”. 

• O apelido foi dado aos invasores, devido às botas que estes 
usavam. 

• Vitória dos emboabas. 

• CONSEQUÊNCIAS: 

• Comerciante português Manuel Nunes Viana foi aclamado 
governador 

• Separação da capitania do Rio de Janeiro das de São Paulo e 
Minas 

• Fundação de vilas 



REGIÕES MINERADORAS 



CONTROLE SOBRE O OURO 
• Intendência das Minas: 

• Órgão encarregado de controlar a exploração de 
ouro, cobrar impostos e aplicar a justiça na região. 

• Datas: lotes auríferos divididos pela Intendência das 
Minas. 

• Distribuição das DATAS: o descobridor escolhia 
duas, a terceira era do Rei, as demais eram 
distribuídas para os interessados, os mineradores 
com mais escravos ficavam com as maiores. 



IMPOSTOS 

• Impostos: haviam 
muitos, sobre todos 
os produtos que 
entravam ou saíam da 
região das minas, mas 
o mais importante e 
conhecido foi o 
QUINTO (ver detalhes no 

caderno). 

 



Santinho do Pau Oco 

• Era usado para esconder o 
contrabando de ouro e passar 
sem que as autoridades vissem. 

• O ouro era, também escondido 
entre os dedos dos pés, cabelos e 
das mais diversas formas. 

• Além dessas tentativas de 
sonegação, também ocorreram 
revoltas contra a cobrança de 
impostos. 



REVOLTA DE VILA RICA 

• Data: 1720 

• Local: Vila Rica, Minas Gerais 

• Líder: Felipe dos Santos (tropeiro)  

• Causas: criação das Casas de Fundição, onde o ouro era 
pesado, retirado o “quinto” e transformado em barra 

• Insatisfação do povo 

• Exigências dos revoltosos: redução dos preços dos alimentos e 
o fim das Casas de Fundição. 

• A revolta foi violentamente reprimida. 

• Os líderes foram presos e mortos. 

• Criação da Capitania de Minas Gerais 



INTENDÊNCIAS DOS DIAMANTES 

• A descoberta de diamantes 
ocorreu primeiramente no Arraial 
de Tijucos. 

• Foi então criada a Intendência 
dos Diamantes em 1734. 

• As terras  foram arrendadas para 
homens de confiança, como João 
Fernandes de Oliveira, que vivia 
com a ex-escrava Chica da Silva. 
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Consequências do ciclo do ouro  
• Povoamento de áreas no interior do Brasil 

• Crescimento da vida urbana 

• Surgimento de novas vilas e cidades 

• Mudança da capital do Brasil de Salvador para o Rio 
de Janeiro 

• Desenvolvimento do porto do Rio de Janeiro, onde 
o ouro era embarcado para Portugal 

• Deslocamento do eixo econômico do Nordeste para 
o Sudeste 

• Consolidação do mercado interno    



Sociedade mineradora 

ricos 
Camadas  

médias 
Homens livres 

pobres 
escravizados 

Para saber quem 

fazia parte de 

cada uma das 

classes sociais 

verifiquem no 

caderno ou no 

livro (cap. 3). 
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RIQUEZAS DA ÉPOCA DO OURO 

• Percebemos a riqueza do 
período observando as 
construções da época, as 
igrejas, as obras de arte, 
etc. 

• Mas, a maior parte do 
ouro extraído foi enviado 
para Portugal e dali foi 
parar na Inglaterra, para 
pagar as grandes dívidas 
que os portugueses 
tinham para com os 
banqueiros daquele país. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skyscrapercity.com/newreply.php?s=5018b372d13b27fd7e08122e2468db38&do=newreply&p=9248931


ALEIJADINHO 
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