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 A formação do território brasileiro começou antes da chegada dos portugueses. 

 Para evitar conflitos entre Espanha e Portugal, os dois países assinaram o Tratado de 

Tordesilhas (1494). Este estabelecia os limites das terras a serem ocupadas e exploradas na 

América. 

 A primeira região a ser povoada pelos portugueses foi o litoral, especialmente o nor-

destino. Ali se estabeleceram as plantações de cana de açúcar, os engenhos, e os portos. 

 Paralelo a isso, os colonos organizavam expedições em busca de mão de obra, metais 

e pedras preciosas. 

 

▌O TERRITÓRIO BRASILEIRO NO PERÍODO COLONIAL   

 

 O Tratado de Tordesilhas obrigava os portugueses a permanecerem no litoral. Com 

isso, a primeira atividade econômica foi a exploração do pau-brasil e, em seguida, o plantio da 

cana de açúcar. 

 Observe o aspecto do mapa brasileiro com os limites do Tratado de Tordesilhas e as 

capitanias hereditárias. 

 

 
 

 Com a União Ibérica (1580-1640), o Tratado de Tordesilhas deixa de ter validade. 



Desta maneira, os colonos portugueses podem ir para o interior. Assim, encontram ouro e pe-

dras preciosas nas regiões hoje conhecidas como Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. 

 Com o fim da União Ibérica e o restabelecimento da monarquia em Portugal, os portu-

gueses se expandem para o sul e fundam a Colônia do Sacramento, em 1680. A fim de res-

guardar aquelas terras, os espanhóis respondem criando Os Sete Povos das Missões onde 

jesuítas e índios guaranis viveriam. 

 Posteriormente, começa na Europa a Guerra de Sucessão (1700-1713), uma disputa 

entre as potências europeias para escolher o próximo soberano espanhol. Esta briga se refleti-

ria também nas colônias americanas e mudaria o os limites do Brasil. 

 Com o fim do conflito é assinado o Tratado de Utrecht, o qual estabelecia: 

 

 as fronteiras entre o Brasil e a Guiana Francesa; 

 o Amapá, disputado entre França e Portugal, foi reconhecido como português; 

 a Colônia do Sacramento foi entregue à Espanha; 

 a área ocupada pelos Sete Povos das Missões foi cedida a Portugal. 

 

▌ATIVIDADES   

 

1. Que tratado foi assinado entre Espanha e Portugal em 1494 e qual era sua finalidade? 

2. Que região do Brasil foi a primeira a ser colonizada pelos portugueses? 

3. A expedições organizadas pelos colonos tinham qual objetivo? 

4. Qual foi a primeira atividade econômica realizada pelos portugueses no Brasil? 

5. Que fato passou a permitir aos portugueses adentrarem o interior do Brasil para além do 

meridiano de Tordesilhas e o que eles encontraram lá? 

6. O que aconteceu com o fim da União Ibérica? 

7. O que foi a Guerra de Sucessão e como esse fato afetou as colônias americanas? 

8. O que estabelecia o Tratado de Utrecht? 

  



 

DOBRE A FOLHA AO MEIO  

E COLE ESTE LADO EM SEU CADERNO 


