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Expansão Territorial



Expansão Territorial
Elementos da Expansão:

 Militar: 
Ameaças Estrangeiras

 Religioso: Jesuítas

 Econômico: 
Pecuária, Bandeirismo, 
Mineração, Drogas do 
Sertão

 União Ibérica: 
Cresce a expansão



Exp. Territorial (Nordeste)
Ocupação do Nordeste:

1. Engenhos de Cana-de-Açúcar 
(litoral)

2. Através de tropas militares para 
expulsar os franceses e seus 
aliados indígenas que faziam entre 
si o escambo (pau-brasil, pimenta-
nativa, algodão nativo)

3. Bandeiras de Prospecção e 
Sertanismo de Contrato

4. Algodão

5. Pecuária bovina no Nordeste:

 Avanço do gado rumo ao sertão:
atividade complementar a lavoura 
canavieira e a mineração

 Funções para o engenho: 
alimento, força de tração animal e 
meio de transporte

 Motivos do deslocamento do gado do 
litoral para o interior (séc. XVII): 

#  crescente expansão da lavoura de
açúcar: o gado estragava as      

plantações de cana
#  necessidade de maior espaço para o

plantio da cana: as terras deveriam 
ser usadas para o plantio e não para 
pastagens

# Rio São Francisco(“Rio dos Currais”):  
nas suas margens surgiram várias 
fazendas de gado



Exp. Territorial (Nordeste)
Organização da Pecuária Bovina:

# A fazenda de gado exigia pouco 
capital e pouca mão-de-obra.

# O trabalhador era geralmente 
livre: vaqueiros recebiam um 
pequeno salário e um quarto 
das crias 
(após cinco anos de trabalho)

# O fazendeiro e vaqueiro 
mantinham um relacionamento 
amistoso e o vaqueiro, com o 
tempo, podia se tornar um 
fazendeiro (cabeças de gado 
que recebia e a abundancia de 
terras)

 Muitas feiras e fazendas de 
gado deram origem a vários 
núcleos de povoamento: 
centros urbanos

 A pecuárias foi voltada para 
o mercado interno e realizou 
a integração de diferentes 
regiões econômicas

 Abastecimento da região 
mineradora (séc. XVIII):

# Couro: matéria-prima 
fundamental

# Diversificação econômica: 
couro, leite, carne



Exp. Territorial (Norte)

Ocupação do Norte:
1. Grandes Rios 

(Amazonas e Afluentes)
2. Missões Jesuíticas
3. Exploração do Pau-Brasil
4. Drogas do Sertão
# Plantas que serviam para 

a cura de doenças
# Utilização do trabalho 

indígena



Exp. Territorial (Sudeste/Centro)

Ocupação do Sudeste/Centro:

1. Engenhos de Açúcar (litoral)
2. Missões Jesuíticas
3. Bandeiras:

(Apresamento e Prospector)
4. Mineração:

(Pedras e Metais Preciosos)
5. Trabalho Indígena
6. Combate ás Invasões 

Francesas:
Ocupação do litoral Norte de 
São Paulo e litoral Sul do Rio 
de Janeiro.



Exp. Territorial (Sul)
Ocupação do Sul:

1. Missões Jesuíticas 
2. Bandeiras de Apresamento
3. Pecuária no Sul:

 atividade complementar a da 
mineração (séc. XVIII) 

 gado muar e bovino: vivendo 
em estado selvagem desde a 
destruição de missões 
jesuíticas pelas bandeiras no 
século XVII

 tropas de mula: abastecimento 
das regiões mineiras

 estâncias: fundadas por 
paulistas 

 produção de charque 
(carne-seca)

# os peões boiadeiros viviam 
submetidos à rigidez da 
fiscalização dos capatazes e 
jamais teriam condições de 
montar sua própria fazenda


