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A economia colonial 

Exploração mineradora 
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Portugal enfrentava 
problemas econômicos 

O açúcar brasileiro enfrentava 
a concorrência antilhana 

Perda de possessões no  
Oriente e na África 

Grave crise econômica 

A Coroa passou a estimular a procura 
por metais preciosos na colônia 

 Busca de índios para escravização 
 Combate às revoltas indígenas 
 Destruição de quilombos 
 Procura por metais preciosos 

Objetivos 
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A exploração aurífera 
 
Os bandeirantes descobriram ouro na região do Rio das Velhas 
por volta de 1695 → a partir daí ocuparam-se várias áreas em 
Minas, Mato Grosso e Goiás. 
 
Iniciou-se um processo acelerado de urbanização nas áreas 
próximas às minas descobertas. 
 
Deslocamento do eixo econômico: do NE para o SE 
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A Coroa organizou rapidamente um sistema de exploração  

das minas: 

• Distribuição das datas → privilégio aos grupos mais ricos. 

• Criação da Intendência de Minas (1702) → responsável pela 

cobrança dos tributos, policiamento e justiça local. 
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 As formas de arrecadação variaram com o tempo,  

destacando-se: 

• O quinto → 20% do metal extraído cabia à Coroa. 

• A capitação → cobrança de um imposto por cabeça de escravo 

maior de 12 anos. 

• A derrama → cobrança de impostos atrasados ou 

extraordinários. 
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 Os investimentos econômicos para a mineração eram menos 

custosos que os equipamentos e instalações necessários para se 

montar um engenho açucareiro.  

 Apesar disso, a riqueza concentrou-se nas mãos de poucos: 

ricos senhores que exploravam as lavras mais importantes e 

que se dedicavam a outros negócios. 

 A pobreza imperava na capitania das Minas do Ouro 
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 A produção do ouro caiu brutalmente a partir da segunda 

metade do século XVIII  

 O governo português dizia que o contrabando e a negligência 

com o trabalho eram os principais motivos para a queda 

aurífera 
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 O ouro atraiu pessoas de diversas partes da colônia para o 

interior, aumentando o povoamento do sertão.  

 Diversas regiões da colônia, antes isoladas entre si, passaram a 

estar mais integradas.  

 Durante o século do ouro a população colonial aumentou 11 

vezes, passando de 300 mil (em 1700) para 3,25 milhões 

(1800).  


