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Resumo: 
 
No presente estudo, analisa-se o papel que a energia a vapor teve na mudança de paradigma e dos 
limites tecnológicos da mineração antiga, medieval e moderna, dando início a transformações 
qualitativas em contexto de revolução industrial e de industrialização. Aborda-se a aplicação do 
vapor à bombagem da água do interior da mina (penetração nos diferentes pisos do subsolo), ao 
desenvolvimento da organização da lavra (construção planeada da estrutura, da mobilidade e da 
paisagem do subsolo) e de extracção do minério (independentemente dos sistemas desenvolvidos 
em cada caso: poços, planos inclinados, tecnologias). Mas a energia a vapor, dada a sua 
versatilidade e mobilidade tem um papel ainda mais marcante se observarmos a sua utilização 
generalizada nos transportes mineiros ferroviários (por via da tracção a vapor e da sua máquina 
específica: a locomotiva), na aplicação concreta a máquinas operadoras em contexto fabril, quer 
com finalidades convergentes à extracção, quer pondo o vapor ao serviço da comunidade (moagens 
a vapor, serrações, produção de energia eléctrica, etc.). Uma mina adquire um novo estatuto de 
trabalho com o vapor e mostra-se como um complexo total, uma micro economia e sociedade, 
vivendo em função de objectivos pré-determinados pela extracção, transporte e preparação do 
minério para o mercado. O vapor revela uma dos mais interessantes usos sociais do capitalista 
industrial, tanto em função do capital fixo (território, investimento e inovação), como do capital 
variável (os trabalhadores estão integrados nos objectivos da nova energia). 
Este estudo encontra-se integrado no projecto da Era da Energia a Vapor em Portugal (1820-1974), 
que estamos a desenvolver desde 2012, enquanto investigador do IHC. A energia a vapor e as suas 
ferramentas motoras constituem uma realidade a investigar nos estudos mineiros portugueses e da 
energia a vapor no nosso país.  
A Mina de S. Domingos serve de amostragem do papel da energia a vapor na mineração 
contemporânea, tanto no subsolo, como nas estruturas à superfície. Se o caso de estudo pode servir 
de paralelo arqueológico em relação a outras minas, há que compreender, também, a sua 
especificidade e alcance histórico internacional, pelas diferenças específicas que caracterizam a 
inovação do vapor em S. Domingos, aplicado à mineração da pirite em solo português. Ao longo do 
período histórico - 1861 e 1930 - impõe-se entender as concepções económicas da empresa 
exploradora desta mina alentejana e o domínio dos novos sistemas motores a vapor, do ponto de 
vista tecnológico. A Mason & Barry desenvolveu um sistema integrado de meios técnicos, 
máquinas e Homens destinado à extracção total do jazigo de pirite, baseado na criação de uma 
central a vapor que garantisse a concentração da força motriz indispensável ao modelo de 
esgotamento veloz do minério da jazida da Serra de S. Domingos. Tecnologia e velocidade 
exigiram o sucessivo aumento do poder daquela que é considerada a primeira energia artificial ao 
serviço do Homem.  
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