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Formação Territorial Brasileira 

 

Resumo 

 

Ocupação do Território 

Como na maioria dos territórios coloniais pelo mundo, os primeiros colonos se instalaram na faixa litorânea, 

sobretudo na região nordeste. Nos primeiros anos a economia foi essencialmente extrativista, principalmente 

com o pau-brasil, que era coletado pelos índios em um regime de escambo, ou seja, o trabalho era pago em 

objetos, como armas, machados e varas de pesca, o que era uma novidade para os índios já que estes não 

conheciam o manuseio dos metais. 

A ocupação inicial foi principalmente em alguns pontos da costa, no entanto, as regiões mais prósperas foram 

as de Pernambuco e São Paulo, com a vila de São Vicente. Estas prosperaram graças ao plantio do açúcar. A 

cana-de-açúcar se adaptou muito bem ao clima quente semelhante ao clima mediterrâneo onde a planta era 

cultivada. A escolha do açúcar se deveu à enorme demanda e ao seu alto valor na Europa, o que gerou 

investimentos da metrópole em segurança, administração (governo geral) e dando créditos aos engenhos, 

quando não os construía.  

 

Região Nordeste 

A ocupação litorânea nordestina pode ser explicada pela instalação da economia 

açucareira, mas seu interior foi ocupado pela criação de gado. Os povoados pecuaristas 

surgiram às margens dos rios que cortam o sertão, como o Rio São Francisco – que nasce 

em Minas Gerais e desagua na divisa de Sergipe com Alagoas - e o Rio Jaguaribe no Ceará, 

as propriedades eram encontradas às margens dos rios pela facilidade de transporte. 

Por ser a primeira região amplamente ocupada (tanto pela capital Salvador como pelo cultivo do açúcar), o 

Nordeste recebeu uma infraestrutura administrativa e militar mais efetiva. A grandeza populacional da região 

pode ser justificada pelo próprio desenvolvimento dos engenhos e pela riqueza local, o que atraiu inclusive os 

holandeses no século XVII. Assim, pela necessidade básica de alimentos, a pecuária logo foi desenvolvida 

como uma economia auxiliar. 

 

Região Norte 

O norte do Brasil foi várias vezes invadido por outras nações, Portugal via a 

necessidade da ocupação por toda a colônia, no entanto o terreno com muitos 

acidentes geográficos e extensas matas dificultava a penetração no interior. 

Os rios foram aliados dos portugueses, tanto que no Rio Amazonas repetiu-se 

o que vimos no Nordeste, no entanto sendo nele instaladas muitas missões 

católicas para a catequização de índios e formação de aldeamentos indígenas 

além de diversos fortes no curso do rio e seus afluentes.  

Assim se dominava os índios e povoava o território protegendo a principal atividade econômica do local, que 

era a exploração extrativista das “drogas” do sertão (ervas medicinais e especiarias).  

Sudeste e Centro-Oeste 
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Minas Gerais e o Centro-Oeste não tiveram um povoamento expressivo até o meio do século XVII. A 

exploração aurífera foi o principal motivo da ocupação na região, o centro do Brasil atraiu diversos colonos 

que já residiam na região, pessoas da metrópole e imigrantes. A Coroa portuguesa investia fortemente em 

vigilância e infraestrutura para a região mineradora, como guardas nas estradas até os portos e Casas de 

Fundição nas cidades produtoras para evitar o contrabando e a sonegação dos impostos. 

Os locais próximos às zonas mineiras se desenvolveram em cima da produção de 

gêneros que sustentassem as minas como o gado e a agricultura. Outro motivo da 

ocupação da região sudeste foi o aparato estatal, sendo que, com o desenvolvimento 

do ouro no século XVIII, a capital havia sido mudada de Salvador para o Rio de Janeiro, 

sendo o principal porto de escoamento da produção em Paraty.  

São Paulo se desenvolveu de uma maneira peculiar, sendo próspero nos engenhos e na captura de índios 

para estes e outros engenhos. O povoamento ainda contou com uma forte presença jesuítica, por onde 

passaram José de Anchieta e Padre Manoel da Nóbrega, dois famosos missionários que povoaram o estado 

com inúmeros aldeamentos indígenas. 

 

Região Sul 

A ocupação da região sul da colônia foi incentivada pela colônia por ser uma área que dividia fronteiras com 

as possessões espanholas na América do Sul. Assim, suas primeiras ocupações foram no sentido de defesa, 

o Estado promovia censos anuais para a contagem de pessoas aptas ao recrutamento de defesa desde São 

Paulo (região próxima das Minas) até o Rio Grande do Sul. Porém, a expansão começou durante o ciclo 

aurífero, onde essa região serviu à pecuária motivada pelo aumento populacional na colônia, sendo o Sul um 

dos principais polos pecuaristas até hoje. 

É importante também citar o papel das missões jesuítas na fronteira sul, assim como na fronteira oeste e 

norte. Esses missionários catequizaram os índios formando aldeamentos unindo forças para a Coroa com o 

objetivo de defesa. Outro ponto importante na expansão territorial sulista é a Colônia do Santíssimo 

Sacramento, essa colônia fundada por D. Manuel Lobo, capitão-mor do Rio de Janeiro em 1680, era 

inicialmente uma fortificação no extremo sul da colônia portuguesa, mas ficava em um ponto estratégico – 

na foz do Rio da Prata – para o comércio com as colônias espanholas e para o contrabando da prata. Assim, 

a fortificação passou da mão dos portugueses para os espanhóis muitas vezes, até ser conquistada junto 

com toda a Província da Cisplatina (atual Uruguai) por D. João VI e depois, em 1828, virar o independente 

Uruguai. 

 

Tratados de Limites 

 Como visto, ocupação do território colonial se deu de forma progressiva. Se, inicialmente, as atividades 

econômicas ficaram restritas principalmente ao litoral, com a lavoura canavieira, com o desenrolar do 

processo de colonização, a pecuária, a mineração e as drogas do sertão promoveram a ocupação de regiões 

ao interior. A mineração foi especialmente importante por promover o fluxo de pessoas para as regiões do 

centro-oeste, para além das determinações do Tratado de Tordesilhas.  Percebemos, assim, que ao longo do 

processo de colonização, as fronteiras inicialmente delimitadas pelo Tratado não foram respeitadas e, com o 

passar dos séculos, outros Tratados foram assinados, modificando a configuração do território.  

 

O Tratado de Tordesilhas foi firmado, em 1494, no contexto da Expansão Marítima. Seu objetivo era dar fim 

aos conflitos travados entre Portugal e Espanha, disputas estas que estavam associadas às terras do “novo 



 
 

 

 

3 

História 

 

mundo”. Elas vão ser divididas entre Portugal e Espanha através do Tratado de Tordesilhas, tanto as já 

“descobertas” quanto as “a descobrir”.  Ficou estabelecida uma linha de demarcação que dividia as terras 

portuguesas das espanholas: 370 léguas à oeste do Arquipélago de Cabo Verde na África, sendo que a parte 

oriental pertenceria à Portugal, e a ocidental, à Espanha. 

Vale lembrar que a Bula Intercoetera, assinada um ano antes, também estabelecia a divisão entre Portugal e 

Espanha.  De acordo com o documento, uma linha imaginária a 100 léguas da Ilha de Açores dividia o mundo, 

determinando que todas as terras a oeste dessa linha seriam de posse da Espanha e a leste seriam fixados 

os territórios portugueses. A disputa parecia resolvida, no entanto, por motivos não muito claros, o rei Dom 

João II exigiu a revisão do acordo diplomático, o que acabou originando o Tratado de Tordesilhas. Alguns 

historiadores levantam a hipótese de que a Coroa Portuguesa sabia da existência de terras na parte sul do 

novo continente. Ao contrário do pretendido, no entanto, a assinatura não pôs fim às disputas pelo continente 

americano. No século XVI, Inglaterra, França e Holanda começaram a empreender seu processo de expansão 

marítima, desrespeitando as delimitações de Tordesilhas. 

Mapa de 1502 mostrando a linha do Tratado de Tordesilhas 

 

Em meados do século XVIII, ou seja, após mais de trezentos anos de colonização, o território do Império 

português vai se expandindo para além do que era determinado pelo Tratado de Tordesilhas. Esse processo 

de expansão, vale lembrar, ocorreu devido a pecuária, o bandeirismo, a mineração e as missões jesuíticas no 

vale amazônico. Era preciso, então, formalizar os acordos sobre as fronteiras da colônia.  Assim, no século 

XVIII, vários tratados foram assinados para redefinir os contornos territoriais.  

Um dos principais pontos de extensão era o extremo sul, região estratégica devido ao Rio da Prata, importante 

acesso ao interior do território. Foi com o Segundo Tratado de Utrecht (1715) que Portugal e Espanha 

negociaram a região. A Espanha recebeu a possessão portuguesa da Colônia de Sacramento (fundada em 

1680), mas não de forma definitiva. Outros tratados foram assinados entre Portugal e Espanha para fixação 

de limites na região. 

Em 1750 a questão dos limites territoriais resultou na assinatura do Tratado de Madri. Segundo o novo 

tratado, ficou estabelecido o princípio do uti possidetis, ou seja, a ocupação efetiva do território era o critério 

para determinar a posse.  Assim, os territórios portugueses foram reconhecidos pela Espanha e vice-versa. 

Com esse tratado, os limites de Tordesilhas foram formalmente invalidados. A Espanha, que tinha como 

objetivo o controle das duas margens do rio da Prata, cedeu aos portugueses o território dos Sete Povos das 

Missões em troca da Colônia do Sacramento. 
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Mapa de 1749 – Contexto das negociações para assinatura do Tratado de Madrid 

A região dos Sete Povos das Missões reunia aldeamentos de índios Guarani dirigidos por jesuítas. Além disso, 

esse tratado estipulava a remoção dos indígenas e jesuítas para o lado espanhol das fronteiras naturais 

estabelecidas pelo Rio Uruguai. Eles, no entanto, se recusaram a abandonar o território das missões. Em 1753, 

a revolta havia tomado os aldeamentos e as forças portuguesas e espanholas partiram para o confronto, 

dando origem às Guerras Guaraníticas. O conflito teve um saldo trágico: a morte de milhares de indígenas. 

Com o final da Guerra Guaranítica, o Tratado de Madri foi anulado, firmando-se, logo em seguida, no ano de 

1777, o Tratado de Ildefonso, no qual se determinava que a região de Sete Povos das Missões seria 

novamente posse espanhola. Anos depois, em 1801, o Tratado de Badajós anulou o Tratado de Ildefonso e 

devolveu Missões para Portugal. 

 

Os Tratados de limites 
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Exercícios 

 

1. (Puc-Camp. - 2019) A definição das fronteiras na América do Sul, entre o território de colonização 
portuguesa e o de colonização espanhola foi estabelecida por diversos tratados que se estenderam do 
período colonial ao pós-independências. É correto afirmar que o Tratado de:  

a) Tordesilhas foi o primeiro tratado entre as duas nações ibéricas, porém nunca cumprido, pois o rei 
de Portugal o anulou ao constatar as imprecisões das demarcações.  

b) Utrecht foi firmado entre Portugal e Espanha com a anuência da França, que, em troca da posse da 
Guiana Francesa, abriu mão de disputar territórios na América do Sul.  

c) Badajós foi estabelecido no contexto da União Ibérica, na Espanha, favorecendo essa nação e 
tornando partes dos atuais estados de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
territórios de domínio espanhol.  

d) Madri foi uma tentativa, no século XVIII, de dirimir os conflitos fronteiriços, estabelecendo algumas 
barganhas no sul, como o reconhecimento da região do Sete povos das Missões como domínio 
português, e da Colônia do Sacramento, como domínio espanhol.  

e) Montevidéu foi assinado por Espanha e Portugal após a Guerra da Cisplatina, reconhecendo a 
região do Rio da Prata como parte do Uruguai e, portanto, de domínio espanhol. 

 

 

2. (Famema 2017) No Brasil Colonial, uma determinada atividade gerou maior articulação entre regiões 
distantes, ampliou a intervenção regulamentadora da metrópole e deu origem a uma sociedade 
diferenciada, caracterizada pela vida urbana, pelo aumento da mestiçagem e do número de alforrias e 
por uma notável produção cultural. Trata-se 

a) da pecuária no sertão nordestino. 

b) das plantations de tabaco e algodão no Nordeste. 

c) da coleta de drogas do sertão na região amazônica. 

d) das missões jesuíticas no Sul. 

e) da extração de ouro nas Minas Gerais. 
 

 

3. (IFSC/2013) 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.  

e) a chegada de imigrantes asiáticos e europeus, que substituíram a mão de obra nativa na extração 
do pau-brasil. 
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4. (UESPI - 2014) Entre as mudanças ocorridas no Brasil Colônia durante a União Ibérica (1580 - 1640), 
destacam-se:  

a) a introdução do tráfico negreiro, a invasão dos holandeses no Nordeste e o início da produção de 
tabaco no Recôncavo Baiano.  

b) a expansão da economia açucareira no Nordeste, o estreitamento das relações com a Inglaterra e 
a expulsão dos jesuítas.  

c) a incorporação do Extremo-Sul, o início da exploração do ouro em Minas Gerais e a reordenação 
administrativa do território do Brasil Colonial.  

d) a expulsão dos holandeses do Nordeste, a intensificação da escravização indígena e a introdução 
das companhias de comércio monopolistas.  

e) a expansão da ocupação interna pela pecuária, a expulsão dos franceses e o incremento do 
bandeirismo. 

 

 

5. (FUVEST 2013) A economia das possessões coloniais portuguesas na América foi marcada por 
mercadorias que, uma vez exportadas para outras regiões do mundo, podiam alcançar alto valor e 
garantir, aos envolvidos em seu comércio, grandes lucros. Além do açúcar, explorado desde meados 
do século XVI, e do ouro, extraído regularmente desde fins do XVII, merecem destaque, como 
elementos de exportação presentes nessa economia: 

a) tabaco, algodão e derivados da pecuária. 

b) ferro, sal e tecidos. 

c) escravos indígenas, arroz e diamantes. 

d) animais exóticos, cacau e embarcações. 

e) drogas do sertão, frutos do mar e cordoaria. 
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Gabarito 

 

1. D 
Assinado em 1750 entre o rei de Portugal João V e o rei da Espanha, Fernando VI, o Tratado tinha como 
objetivo substituir o antigo Tratado de Tordesilhas, que havia caído durante a União Ibérica. Graças à 
expansão dos colonos portugueses e dos bandeirantes, as relações com os espanhóis haviam 
aumentado na região centro-sul do Brasil, portanto, um novo acordo era necessário para redefinir os 
limites territoriais.  
 

2. E 
Com a descoberta do ouro na Região das Minas, houve uma corrida e um intenso fluxo migratório para 
região, o que proporcionou o surgimento de uma sociedade local mais dinâmica e baseada em uma vida 
mais urbana. Ao mesmo tempo, a coroa portuguesa acirrou o controle sobre a colônia na tentativa de 
barrar o contrabando do ouro, garantindo o monopólio da metrópole e controlando as cobranças de 
impostos e a fiscalização dessa rica atividade econômica. 
 

3. C 
As atividades dos bandeirantes consistiam em explorar o território colonial buscando africanos 
escravizados fugitivos, aprisionar nativos e buscar riquezas no interior. Desta forma, graças a essas 
atividades que os bandeirantes puderam contribuir para a expansão do território brasileiro. 
 

4. E 
Durante o período conhecido com a União Ibérica, os franceses chegaram a tentar novas invasões no 
nordeste e no norte do Brasil, mas foram expulsos por portugueses e indígenas. Neste período, a pecuária 
de subsistência e o bandeirantismo também se expandiram, atravessando as fronteiras de Tordesilhas. 
 

5. A 
Os principais ciclos econômicos do período colonial foram: o do pau-brasil, o da cana de açúcar, o do 
ouro e o do café. Porém, é importante salientar que durante o mesmo período outras atividades se 
desenvolveram e coexistiram com esses grandes ciclos econômicos tornando-se atividades secundárias 
ao longo de todo território colonial. Dentre essas atividades, podemos citar: a pecuária, o tabaco, as 
drogas do sertão, o algodão e a borracha. 
 


