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ANEXO  7 
 
 
 
TRATADO DE ARTE DE ENSAYAR E FUNDIR COBRE, FERRO E AÇO COM O 
MODO DE FAZER AS FORNALHAS, COM OUTRAS CURISOSIDADES 
PERTENCENTES A DITA ARTE. DO USO DE JOÃO DE PINA FEITOR DA 
FÁBRICA DAS FERRARIAS DE FIGUEIRÓ 
ANO DE 16911 
 
 
 
 
DO MINERAL DE FERRO 
 
 

O ferro se acha comumente em vário Reynos. O de primeiro lugar em 

bondade he de Millão. Em segundo o de Biscaya. Em terceiro o de Portugal. Acha-se 

com várias pedras, porque se acha em pedra mamorenha branca , com he a de 

Suécia, mas he muito ruim por ser a que comumente chamão Olho de Sapo . O 

melhor de todos he o que nasce em hûa pedra negra tirante apavonada a voltas de 

terra vermelha, a modo debolo Armenico. 

Outro nasce em pedra soltica como seixos muito carregada. Outro que chamão de 

Agulha, que nasce nos mesmos veios a volta de terra amarela. 

Comumente onde há minerais de ferro correm ares de muito sadios, e as 

águas são salutiferas e saborosas e nascem muitos castanheiros, avelheinas; os 

quais não recebem nenhum danno por ser seu enxofre mais grosso que o dos outros 

metais, e não he tão experituoso. 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Acervo: Fundo José Bonifácio. Documentação Museu Paulista/USP. 
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O MODO DE ENSAYAR E FUNDIR É O SEGUINTE: 

 

 Tomar-sehá um arretel do dito mineral  [ou a quantidade que parecer]  e se 

queimará e queimado se moerá, e se molhará com água comum e se ajuntará à 

modo de hua bolla, e se porá em hûa fornalha de ferreiro, que esteja bem limpa e se 

cubrirá de carvão, e se dará fogo de Fundição por espaço de hûa hora, pouco mais 

ou menos conforme fôra quantidade  do mineral. 

A qual Fundição se irá escorriando pelo sangradouro da Fornalh, e escorreado, e 

fundido se tirará o pão de ferro, que fica em cima da fornalha e se apertará com 

martello e se fará em barra e se pezara e se o mineral for bom e rico se tirarão trez 

partes de ferro, e se não for tal se tirará pelo menos a metade. E sendo assim se 

podem prosseguir com as minas fundindo em quantidade. 

Para o qual se fará um forno que tenha de alto 7 palmos, e de largo 4. seu 

feitio por dentro será de modo de manga, com seu buraco para escoriar. 

O modo de lhe por o metal será huma camada de carvão e outra do dito metal, 

digo mineral. 

É desta maneira se encherá o Forno o qual  levará quatro alqueires, que 

comumente comumente costumão pesar sete arrobas e mais. 

Em Portugal se costuma fundir de outro modo: porque tomão a veia pizada 

grosseira, e dela   fazem uma rosca ao redor do Alcaraviz, e largando a água aos 

Folles, se vai apertando com um lado de madeira a dita Fundição: e escoriando até 

que está feita. E o pão que fica em cima, se mete no malho, donde se faz a obra que 

querem. 

 

MODO COMO SE FUNDE O FERRO PARA FAZER BALLAS OU ARTILHARIA 

 

 Para fazer ferro coado, com que se faz  Peças e Ballas se faz hum forno alto 

de 18 pés de alto e 8 de largo. E se fará de pedras, que possão resistir ao fogo, 

huma caldeira, no qual se vai metendo o ferro quebrado emmpedaços, entrelasado 
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com carvão, e largando água aos foles, se dá fogo até que o dito ferro esteja 

vermelho, e quase Caldeado. 

 E neste tempo se lhe botará a 100 libras de Ferro, 10 de antimônio; e 

proseguindo com o fogo até que pareça estar o ferro feito em banho, o qual se verá 

commodamente pelo buraco de Alcaraviz dos folles: e logo picar se há com a 

espinha o sangradouro que estará tampado como se costuma nas Fundições, com 

barro, e junto ao buraco estarão as formas onde houver de correr a dita fundição. 

Alguns costumão fazer esta fundição com enxofre ou arsênico, mas não he 

bom em razão de que se queima o dito Ferro, e não sabe boa a obra. E sendo Peças 

de Artilharia arrebentão facilmente e sendo Ballas serão muito ligeiras e por dentro a 

modo de cortiça. E este segredo he pouco sabido, e de grande utilidade para as 

obras. 

 

COMO SE FAZ AÇO DO FERRO 

 

 Faz-se o Ferro Aço pela maneira seguinte. Tormar-se há depois de fundido, 

assim como se tira de pedra mineral, e se faz em bandeta, ou barreta delgada, e se 

cortará em pedaços, não muito grandes, os quais se meterão na fornalha com seo 

carvão, e se lhe dará fogo até que o dito ferro funda, e fundido picará pelo 

sangradouro, e se tirará, e se fará em verga no malho grande, e por uma fieira 

quadrada se tira por Engenho deagua, e se fará a barra Caldeando-o e apagando na 

água fria. 

 Destes aços o melhor he o de Millão. Em segundo lugar de Biscaia. Isto 

procede das águas, em que se apaga. 
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DO MODO DE FAZER AS FORNALHAS PARA FUNDIR OS METAIS E OS 

REFINAR. 

 

 Assim como os metais são differentes, assim he necessário  variedade de 

Fornalha para suas fundições; os quaes se reduzem a 3 nomes – que lhe quizerão 

dar os primeiros inventores, a huns chamão de Fornos de Reverbéro, outros fornos 

de Manga, e outros fornos de vento. 

 Os de reverbero se chamão assim, porque não fundem mais que com a 

chama Reverberada. Destes há 2 espécies, hum que fundem com lenha, ou mato, 

outros com bagaço de azeitona, huns são no feitio differente dos outros. 

 Nos de lenha se fundem os metaes, que já forão tirados das pedras; e nellas 

também se costumão queimar as pedras minerais, e se funda o chumbo, o estanho. 

Nos de bagaço também se pode fundir o chumbo, e lavrar vidro, e queimar  pedras. 

 Estes se fazem de várias medida, conforme a quantidade dos materiais que 

hão de ser neles fundidos, e assim huns são grandes, outros  pequenos ainda que 

todos de hum mesmo feitio. Nestes Fornos se costuma fundir a Artilharia e Sinos 

grandes cujo feitio he o que se mostra na figura seguinte. 

 Este orno fabricado no modo referido tem no assento A a altura que querem 

dar-lhe, mas ordinariamente se lhe dá 2 palmos ou 2 ½ conforme o sitio. 
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 Os fornos de manga se fazem de várias alturas. Conforme os metaes que nele 

se houvessem de derreter. Porque o grande tem 4 palmos de alto, e largo 2. 

 Pela parte de cima vai se fazendo em ponta abaixo com seo cano de um 

palmo de comprido. 

 Armão-se os folles palmo e meio levantados do cano, movendo-se por 

Engenho de água ou força de mãos, como se vê na Figura B . estes fornos de 

manga são pela maior parte para Fundir cobre. 

 

 

 

 Há outro Forno de 2 mangas, no qual trabalham duas ordens de foles, hua na 

manga superior outra na inferior; nelas se fundem os metais, dando mais despejo as 

Fundições que os outros, tem a forma seguinte na figura C. 

 

 

 Há outra forma a modo de Atenor, que chama assim, como se vê na figura 4D. 

funde muito depressa, e com grande quantidade, mas quer que seja a mina rica. 
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 Alguns destes fornos se lhes faze huma re câmara excepto que a crasa he 

movediça e o Cestão não. Sendo que o modo de fundir  he tudo huma  cousa . o 

cestão he o que se ve presente figura E. 

 

 

 A crasa he uma cousa ordinária. Por isso pomos aqui a forma, a qual he como 

se ve na figura F. seguinte. 

 Esta se enche de pedras ou tijolos com cal e bota nella os metaes, e se 

levanta pelos cabos, como se verá na figura seguinte, e vasa onde querem. E esta 

Crasa he de ferro, e com suas grades grandes por baixo, que depois se vão sendo 

enchendo com os tijolos. Tudo se vê na presente figura G. 

 


