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Resumo: Este trabalho analisa a questão da consolidação da fronteira do império 
português na América e a relação do Brasil-Central com um projeto de Império 
Atlântico “um poderoso império português”, um tema de pesquisa importante para se 
explicar a formação das fronteiras desse império, pois, tanto Portugal e Espanha 
estavam em decadência em relação às novas potencias emergentes, principalmente 
Inglaterra, França e Holanda. A expansão territorial na América feita pelos portugueses 
foi uma atividade importante, apoiada por uma política mercantilista expansionista, que 
invadia e anexava territórios antes pertencentes à Espanha. O Brasil Central que no 
século XVIII correspondia às capitanias de Goiás e Mato Grosso - que hoje corresponde 
os Estado de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia - se inseriu 
nesse contexto por ser uma região considerada distante do litoral e muito importante 
devido às ricas minas de ouro existente, sendo considerada pelo império uma região de 
fronteira. Para tanto Portugal usou de vários meios para defender e anexar essa 
importante região no seu projeto de Império Atlântico.  
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INTRODUÇÃO 

 A análise histórica da formação das fronteiras do Brasil no século XVIII é um 

tema bastante discutido na historiografia, no entanto a maioria das obras faz referências 

aos conflitos mais ao sul – Colônia do Sacramento e Sete Povos das Missões -, 

deixando a fronteira oeste menos discutida e analisada, com apenas alguns trabalhos 

regionais é poucos em uma amplitude nacional. Na historiografia goiana, apenas alguns 

aspectos do assunto têm sido objeto de análise no bojo da história regional, na 
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historiografia de Mato Grosso não consta com ênfase a relação conjunta da Capitania 

Goiana no processo de defesa dos territórios imperiais do oeste do Brasil. Tendo como 

objetivo corroborar com a historiografia goiana no estudo de acontecimentos de 

relevância mais abrangente e não só um estudo de aspectos locais, mostrando a 

participação da capitania goiana e a relação com a capitania de Mato Grosso na 

consolidação da fronteira oeste do Brasil colonial com os domínios coloniais espanhóis.  

 Para tanto a pesquisa se baseia em fontes manuscritas do período proposto, 

disponível, no Arquivo Histórico Estadual de Goiás, Projeto Resgate Barão do Rio 

Branco (CD. Rom) referente a Goiás e documentos reunidos no livro de MENDONÇA, 

Marcos Carneiro de. Rios Guaporé e Paraguai: primeiras fronteiras definitivas do Brasil. 

Rio de Janeiro: Xerox do Brasil, 1985. 

1. A união ibérica: 

D. João III morreu em 1557 deixando como herdeiro do trono português o neto 

D. Sebastião que tinha apenas três anos de idade, a regência do reino passou a ser 

exercida pelo irmão de D. João III, D Henrique, e em 1568, D. Sebastião assume o 

trono, com quatorze anos de idade, seu reinado foi marcado pela obsessão à luta contra 

os infiéis inimigos da cristandade. 

Em 1568, D. Sebastião fez catorze anos de e começou a governar. 
Tinha sido educado para reinar, isso é, tinha sido criado no culto do 
heroísmo militar e do caráter quase divino da pessoa real. Muito cedo 
se radicou nele a convicção de que Portugal seria o salvador da 
cristandade ameaçada e ele o instrumento dessa salvação. (SARAIVA. 
1979, p. 164). 

 Em 1578 então com 24 anos de idade ele empreendeu uma luta contra o sultão 

do Marrocos nas proximidades de Álcácer Quibir, sendo morto e seu exercito todo 

perdido nesse empreendimento que custou a Portugal uma luta pela sucessão do trono, 



 

pois D. Sebastião morreu sem deixar descendentes, ficando em seu lugar seu tio-avô D. 

Henrique que nesse momento com sessenta e quatro anos de idade estava muito doente 

e também não tinha descendestes, o trono passaria a ser disputado pelos netos de D. 

Manuel.   

D. MANUEL 

DESCENTENTES 

D. JOÃO III D. ISABEL D. LUÍS D. HENRIQUE D. DUARTE 

D. JOÃO FELIPE II D. ANTONIO  D. CATARINA 

D. SEBASTIÃO     

FONTE: SARAIVA. 1979, p. 165. 

A disputa se inicia, e os portugueses tinham um dilema; ou ficavam com a 

independência, isso significaria apoiar D. Antonio, prior do Crato - que chegou a cogitar 

a mudança da corte em 1580, para abrigar a corte exilada no Brasil, mas o local 

escolhido foi à França (Schultz. 2008. p.38) - ou D. Catarina, duquesa de Bragança ou a 

união das coroas ibéricas apoiando Felipe II rei da Espanha. A dominação espanhola em 

Portugal tornou-se fácil em 1580. Em primeiro lugar, Felipe II era um grande 

articulador em se tratando da Igreja católica, tanto que o clero português o apoiava por 

sua condição de força contra os ameaçadores protestantes. A nobreza lusitana viu nele 

privilégios a sua condição de classe e na diplomacia da época ele não era visto como um 

usurpador do trono português, mas sim seu herdeiro legítimo por devido ao grau de 

parentesco. Para os burgueses a vantagem seria os novos mercados abertos no vasto 

império espanhol e na defesa do comercio com o Brasil e o oriente pela poderosa 

esquadra espanhola. 

 



 

1.1 A união ibérica e o Brasil   

Em Portugal as mudanças não foram estruturais no campo administrativo, as 

duas nações se mantiveram separadas, apenas passando a existir um vice-rei em Lisboa, 

representando Felipe II, mas Portugal passou a acumular os inimigos da Espanha, 

principalmente os holandeses que comercializavam com Portugal o açúcar produzido no 

Brasil, conseqüentemente o vantajoso negócio estava rompido e os holandeses 

amargavam prejuízos. A burguesia mercantil holandesa não tardou em revidar, criando 

assim a Companhia de Comercio que tratou de invadir a zona canavieira da América 

Portuguesa, tentando primeiro a Capitania da Bahia em 1624 e 1625 sem sucesso, mas 

conquistou Pernambuco o maior produtor de açúcar brasileiro (1630 a 1654). Alem de 

invadir o Brasil os holandeses também partiram em busca das colônias portuguesas na 

África e Ásia. Com a invasão de Angola pelos holandeses, ocasionou um colapso no 

abastecimento de escravos para o Brasil que enfraqueceu a produção do açúcar 

brasileiro. A falta de mão-de-obra negra para as lavouras de cana da Bahia obrigou os 

senhores de Engenho a utilizar a mão-de-obra indígena, ocasionando um aumento na 

captura de silvícolas pelos paulistas que afastados do centro exportador dominante - na 

época o nordeste - e em busca de meios de enriquecimento.  

 Contudo na primeira metade do século XVII, houve um grande aumento do 

trafico indígena e aperfeiçoamento de técnicas de apresamento devido às investidas 

paulistas contra as missões jesuíticas estabelecidas na bacia platina, onde capturaram 

grande contingente de indígenas já acostumados e aptos aos trabalhos braçais. 

(HOLANDA, 1989, P.278). 

 



 

2. As Bandeiras e a dilatação dos limites do Brasil Colônia.  

No Brasil a união ibérica influenciou a expansão portuguesa devido a processar 

a penetração pelo interior, pois, a suspensão do obstáculo jurídico representado pela 

Linha de Tordesilhas, não mais fazia sentido, devido às coroas estarem unidas. As 

bandeiras constituíram num fator importante na configuração do dilatamento das 

fronteiras, especialmente porque se dirigiram rumo às áreas desabitadas do interior do 

Brasil, pelas quais nunca havia interessado os espanhóis em termos de colonização 

efetiva, pois estavam voltados para a região da mineração andina.  

Desde 1616 os portugueses promoveram várias entradas na direção do Porto dos 

Patos e do Rio Grande e investiram sobre o território do Paraguai, Guayra, Jerez e Villa 

Rica, um franco desafio a autoridade do Rei da Espanha senhor da coroa portuguesa 

(BANDEIRA, 1995, p.26). Mas a preocupação principal da Espanha não eram os 

bandeirantes, mas sim as nações estrangeiras que se encontravam com muitas forças e 

ameaçavam a região Norte e Nordeste do atual território brasileiro, que então passou a 

ser sistematicamente ocupadas a partir da união ibérica. Devido a Espanha estava muito 

mais interessada que Portugal ocupasse a Bacia Amazônica, fechando uma estrada por 

meio da qual se atingisse o Peru. Em 1616, sob a hegemonia de Madri, os portugueses 

instalaram-se na foz do Amazonas, onde ergueram o Forte do Presépio que daria origem 

a cidade de Belém, e uma vez estrategicamente instalados estenderam o controle sobre a 

Bacia Amazônica.   

A ocupação da bacia amazônica facilitara as investidas dos bandeirantes 

apresadores na busca de indígenas nas regiões centrais e norte do Brasil, que desciam os 

rios Amazonas, Madeira, Araguaia, Tocantins, levando aos sertões várias expedições de 



 

apresamento. Essa atividade oferecia aos bandeirantes grandes lucros e adquiriram 

bastante conhecimento dos rios e caminhos nos sertões da América, além da captura de 

indígenas algumas vezes retornavam a São Paulo com pequenas quantidades de ouro de 

aluvião dos rios, e principalmente nas áreas do Paraopava, ou seja, o Rio Araguaia. 

Formando-se assim as lendas dos martírios. (PALACIN. 1994. p. 11).  

Pelo ponto de vista da expansão territorial - em se tratando das possessões 

coloniais na América - a união ibérica foi muito favorável a Portugal, pois a extensão de 

seus domínios e conhecimento dos sertões, e novas atividades econômicas como no 

extremo norte, as missões católicas catequizadoras dos gentios, e pela colonização leiga 

que explorava os produtos naturais da floresta Amazônica: o cacau, a salsaparrilha e 

outros, (PRADO JUNIOR. 1996 p.37) contando com uma via de acesso importante para 

se ir adentro da América. Por outro ângulo – em se tratando do império na África e Ásia 

- a união ibérica não foi tão favorável, quando se findou no ano de 1640, onde fora 

elevando ao trono português o conde de Bragança, sendo coroado rei com o nome de D. 

João IV, este herdara um império todo problemático longe do que Portugal representara 

com D. Manuel, primeiramente o tesouro português fora levado para a Espanha, às 

colônias da África e Ásia, sendo atacadas e algumas invadidas por outras nações, no 

Brasil sua mais rica colônia os holandeses expandem suas possessões nas ricas regiões 

do nordeste produtoras de açúcar. Isso gerou um quadro complexo que exigia de seus 

políticos um projeto para a restauração do império, um novo ânimo para a consagração 

e construção de um poderoso império um império formado no Atlântico, pois a vastidão 

global que Portugal dispunha estava comprometida, restado a Portugal sua mais rica 



 

colônia o Brasil, que juntamente com as colônias Africanas como Angola restaurar o 

império português.    

3. Idealizadores do Poderoso Império Luso-Brasileiro no Atlântico. 

 Com a restauração da Coroa por D. João IV o Duque de Bragança, o Portugal 

passa a viver uma nova dinâmica em seu próprio projeto de império, várias foram os 

idealizadores, formularam e construíram projetos, para elevar Portugal, a uma potencia 

global como antes fora, procuraram remediar os problemas que enfraquecia Portugal 

economicamente e politicamente, teorizando uma espinha dorsal de um poderoso 

Império Atlântico.              

3.1. Padre Antônio Vieira. 

 No século XVII o Padre Antonio Vieira elabora suas teorias sobre o Quinto 

Império, por meio de seus sermões expõem que Portugal seria o império de cristo na 

terra, por meio da restauração do trono português do domínio espanhol, ele retoma o 

sebastianismo, crença muito difundida por populares em Portugal desde o 

desaparecimento do rei D. Sebastião o rei encoberto no século XVI, um sebastianismo 

alterado, pois o rei encoberto não mais seria D. Sebastião, Vieira colocava o Duque de 

Bragança como o rei que levaria Portugal a este objetivo, ser o Poderoso Quinto 

Império de Cristo na Terra, fortificando a nacionalidade e o patriotismo. 

O melhor expoente do sebastianismo erudito foi o padre Antonio 
Vieira, que procurou nas trovas de Bandarra argumentos para o seu 
grandioso projecto de um império universal, no qual judeus e cristãos 
aparecem reunidos numa Igreja nova e purificada dos antigos pecados. 
O imperador seria D. João IV, porque isso resultaria necessariamente, 
pensava Vieira, das trovas. Aconteceu porém que D. João IV morreu 
sem que a profecia se tivesse realizado. A certeza de Vieira era tão 
firme que, dessa morte, só tirou uma conclusão: a de que D. João IV 



 

iria ressucitar para que a profecia se cumprisse. (SARAIVA. J. H. 
1979, p. 171). 

O padre Antonio Vieira elaborou construções e interpretou e aplicou em seus 

sermões uma ideologia religiosa de um império que reunia profetismo judaico-cristão 

com a conjuntura política de Portugal no século final do XVII, um império temporal e 

espiritual, pois lhe era revelado em sonhos, ele era divinamente inspirado na escrita de 

suas obras, pois eram visões do futuro. O Brasil como colônia portuguesa era tido para 

Vieira como um novo mundo, um terreno de grandes construções onde se constituiria o 

quinto império constituindo um nacionalismo luso-brasileiro. 

Preocupados com a ameaça permanente que a Espanha representava à 
nova monarquia independente portuguesa da Casa de Bragança, os 
conselheiros reais, inclusive o missionário jesuíta Antônio Vieira, 
aconselharam a Coroa a partir e estabelecer um novo reinado na 
América. Nesse caso, contudo, a criação de ima corte americana não 
figurava como uma solução de curto prazo para a crise, como ocorrera 
nos anos de 1580, mas antes como a fundação de uma era imperial 
inteiramente nova. (SCHULTZ, 2008, p. 38) 

 Vieira tratava a política colonial de uma forma diferente para a época, queria 

uma igualdade e fraternidade maior, passando a figurar como uma ameaça, pois seus 

sermões eram lidos e suas pregações fervorosas incomodavam a elite portuguesa, tanto 

que Vieira não teve ressonância de suas idéias na corte sendo até mesmo alvo da 

inquisição, que o julgava como um herege devido ao seu discurso de igualdade e 

ressurreição. 

3.2. Dom Luís da Cunha. 

 D. Luís da Cunha foi um importante diplomata português no início do século 

XVIII, com idéias bastante articuladas e diferentes de Vieira – que usava um elaborado 

de pregações e messianismo sem fundamento no mundo político mais precisamente no 



 

mundo espiritual –. D. Luiz da Cunha usava sua vasta experiência diplomática que teve 

na Europa para tratar dos assuntos políticos de Portugal, sendo um grande político na 

corte de D. João V (1706 – 1750). Em 1713 foi o delegado da negociação do tratado de 

Utrecht, no qual fora firmado entre Portugal e a França estabelecendo os limites na 

costa norte do Brasil e a Guiana Francesa. Em 1715, outro tratado de Utrecht, que 

firmado entre Portugal e Espanha sobre a ocupação da Colônia do Sacramento passa ria 

para Portugal.  

A solução final, que resultou no tratado luso-espanhol de 6 de 
fevereiro de 1715, consistiu na introdução em sua cláusula sexta do 
compromisso do rei espanhol de restituir a Portugal “o território e 
Colônia do Sacramento”, uma formula ambígua, que, entretanto ,não 
teria sido encontrada e aceita pela Espanha, sem a decisiva 
participação da França, com quem aliás, também se resolveu a questão 
da posse da bacia do Amazonas e da fronteira norte do Brasil. 
(SANTOS. 2005. p.16)    

 O diplomata português era um profundo estrategista na arte da política externa 

portuguesa, afirmava ele que Portugal deveria ser muito cauteloso com a Espanha que 

em toda a sua História sempre quis unir a península Ibérica em favor da Espanha, esse 

perigo espanhol fez com que Portugal fizesse acordos danosos com aliados como a 

Inglaterra, como o caso do tratado de Methuen. 

Dom Luís e que parece se desenvolvido nele desde aqueles 
primórdios: a idéia de que era preciso e necessário libertar Portugal da 
excessiva dependência política, militar e econômica da Inglaterra, 
“uma triste idéia, que se fortificou com o que vi e observei pendente a 
guerra de 1700, e pendente também a negociação da paz de Utrecht” 
(SANTOS. 2005. P. 26).   

 Para D. Luís da Cunha a solução ao perigo espanhol seria a de mudar a corte 

para o Brasil, pois, Portugal não passava de “huma ourela de terra” e o Brasil era 

virtualmente um continente onde Dom João V poderia tomar o título de “Emperador do 

Ocidente”, (SCHULTZ. 2008. p. 43) 



 

“a Espanha era incomparavelmente maior que Portugal, “este parece 
ser uma pequena orelha de terra daquele continente”, o que ensejava 
nos espanhóis a contínua pretensão de que “toda a península fora feita 
para ser o domínio de um só príncipe”. (SANTOS. 2005. p. 30). 

 O Brasil representava todo o poder de Portugal, pois o Brasil se tornara o seu 

maior bem, sendo o Brasil muito rico e o ouro descoberto nas Capitanias Minas Geral, 

Goiás e Mato Grosso na primeira metade do século XVIII, representava muito, sendo 

cobiçado por todas as potencias da Europa, pois ele advertia que os perigos externos das 

potencia européias e também os perigos internos de seus vassalos naturais das colônias, 

poderia qualquer um deles por em risco o domínio de Portugal ao Brasil, e somando a 

isso se os dois perigos tanto interno como externo se juntarem poderia facilmente 

assolar Portugal do seu maior bem e de suas ricas e cobiçadas minas de ouro. A 

América seria a base para a renovação da política imperial e para tanto seria necessário 

a delimitação de seus territórios com os da Espanha.  

 Podemos tomar como certo que o Brasil figura no século XVIII como o maior 

bem de Portugal, suplantado até mesmo a metrópole que passa a configurar meios de se 

renovar após a danosa união ibérica, para tanto, a união ibérica proporcionou um 

dilatamento das posses portuguesas na América e a descoberta de ouro no Brasil-

Central, necessitando de uma política de defesa e de diplomacia para consolidar seus 

domínios, sendo os políticos e suas teorias reforçaram o ideal de Império Atlântico um 

Império Luso-Brasileiro. 

 A defesa do Brasil se deu de várias formas tanto que Portugal passa a adotar uma 

política de acordos, principalmente a partir da segunda metade do século XVIII, que foi 

dado o início com o tratado de Madri (1750), esse tratado configurou os territórios da 

bacia Amazônica e do Brasil-Central para Portugal, que usou de inúmeros meios para 



 

defender dos ataques feitos pela coroa espanhola a suas ricas regiões aurífera na 

tentativa de tomar territórios e mercados. Para tanto a região oeste compreendido pela 

capitania de Mato Grosso e a capitania central de Goiás passaram se unirem por ordem 

da coroa com o objetivo de consolidarem os territórios portugueses. 

4. A participação de Goiás na consolidação da fronteira oeste do Brasil 
colonial de 1975 a 1801. 

 

  Com a descoberta do ouro na região Centro-oeste do Brasil, aumentou ainda 

mais a visão do “eldorado” de riquezas, passando o ouro a figurar com o produto de 

suma importância para a coroa devido á mentalidade Mercantilista que identificava 

riqueza como posse dos metais preciosos. (Cf. CHAIM, 1987.) 

Em poucos anos os mineradores cobriram boa parte do território que hoje são os 

atuais estados de Goiás, Tocantins, Mato grosso e Mato Grosso do Sul e Rondônia. 

O efetivo expansionismo de uma região rica e despovoada de espanhóis facilitou o 

controle das conquistas por parte  da coroa Portuguesa. Para garantir e alargar suas 

posses, foram criadas a Capitânia de Mato Groso e a Capitania de Goiás em regiões 

pertencentes ao domínios espanhóis pelo tratado de Tordesilhas. Tanto que na instrução 

da Rainha D. Maria Vitória para D. Antônio Rolim da Moura Tavares, 1749, o tratado 

de 1494 não havia mais de ser cumpridos: 

(...) não posso, contudo considerar-me obrigado a conter o limite da 
minha conquista na dita linha (...), devereis não só defender as terras 
que os meus vassalos tiverem descoberto e ocupado e impedir que os 
espanhóis se não adiantem para nossa parte: mas promover os 
descobrimentos e apossar-vos do que puderes e não estiver já 
ocupado, pelos espanhóis evitando, porém quando for possível, não 
toda a violência. (...) e no caso que algum dos governadores espanhóis 
vos faça estâncias ou protestos a este respeito, responderei que sobre 
semelhanças questões se não pode tomar acordo ente vos, mas entre ás 
duas cortes. Seguindo o mesmo regimento instruiu-se que se faça 
muitas forças para defender a fronteira devido “que Mato Grosso é a 
chave e o propugnáculo do Sertão do Brasil pela parte do Peru e a 



 

necessidade de fazer população ou vila na fronteira e levantar uma 
companhia de Dragões, e “conceder privilégios e isenções para 
convidar a gente que ali quisesse ie estabelecer-se (...) e alistar em 
ordenança todos os moradores do vosso governo. (...) Fareis 
freqüentar, quando for possível, a navegação e pesca do rio 
Guaporé(...) a comunicação do Mato Grosso com o Pará poderia, que 
será o meio mais eficaz  para destruir aquela proteção e para fortalecer 
as terras de vos governo. (Cf. MENDONÇA, 1985). 

 
A liberação da navegação dos rios Madeira e Guaporé e os incentivos da Coroa 

tiveram influencia no aumento populacional de Vila Vela, a primeira capital de Mato 

Grosso. Houve a transformação da aldeia de Santa Rosa, conquistada aos espanhóis, na 

fortaleza de nossa senhora da conceição, mais tarde chamada de Bragança. A dita aldeia 

ficava na parte oriental do rio Guaporé, alargando-se o domínio português na America, 

no qual Goiás participou por via de quintos reais para a Capitania vizinha Mato Grosso. 

Devia suplicar tão bem a V. aprompta remessa de oito arrobas de ouro 
soma sem duvidas a mais diminuta, que na presente ocasião posso 
rogar a V. Exa., relativamente aos gastos atuais deste Estado, em 
quanto nelle se não descobrem com o tempo, e com o novo 
estabelecimento da Fundição, novos recursos (...) as ordens da Corte 
me determinam haja de fazer quase de novo: a obrigação de pagar 
com dinheiro a visa os gastos ocorrentes, por não arruinar 
inteiramente o comercio. (Correspondência – Mato Grosso – Vila Bela 
para obra de Fortaleza da Conceição e a casa de Fundição, caixa 
avulsa: 001 pacote 4 – 1731 a 1769. Arquivo Histórico Estadual.) 

 
 A Fortaleza da Conceição situava – se em ponto estratégico do rio Guaporé; 

assim, a conquistada da Aldeia de Santa Rosa e a construção da Fortaleza puderam 

tornar “segura” a navegação dos rios Guaporé e Madeira, passando a figurar em uma 

importante rota de mercadorias vindas do Grão Pará e ajudando na formação de núcleos 

de povoamento português no Vale do Guaporé e depois no Vale do Paraguai. 

 As capitanias centrais deveriam se enquadrar no esquema defensivo, passando 

Goiás a ajudar Mato Grosso. Em uma Carta Régia de 1757. Endereçada ao conde de 

São Miguel, Álvaro Joseph Botelho, Governador e Capitão General da Capitania de 

Goyaz, escreve: 



 

Eu El Rey (...) sedome, presente, que a falta de meyos pecuniários, 
que se em experimentado na Capitania de Mato Grosso (...) em forma 
que se achava suspenso o pagamento dos Militares, que não pode 
parar sem grande quebra na disciplina das tropas: vou servido (...) que 
no meu Real nome vos fizer o socorro pelos produtos dessa Providoria 
da Fazenda da vossa jurisdição; mandeis por elle remeter ao dito. Dom 
Antonio Rolim os pezos de ouro, declarar que lhes são necessários, 
todas às vezes que vos participar que tem necessidades dellas, até 
segunda ordem minha (...) as ditas remessas as mandareis sempre fizer 
efetivas até pelos produtos dos meus reais Quintos; porque  a tudo 
anteponho a providência de não faltarem os meyos para a subsistência 
das tropas (...) em uma conquista tão remota, onde a distância faz a 
regularidade do governo mais precisa. ( Carta Régia 1757. Arquivo 
Histórico Estadual.) 

 

As tensões se formavam sempre em meio aos acordos firmados entre as Coroas 

Ibéricas. Á medida que a diplomacia falhava, os governadores das coroas ibéricas 

obedeciam ás ordens impostas, aumentando as tensões  mais ao Sul do Brasil. Com o 

Tratado de Madri de 1750, o qual foi sempre referência para os outros seguintes, o 

Brasil ganhou praticamente seus contornos definitivos e a Espanha cedeu  os territórios 

das missões Oriental do Uruguai (Sete Povos das Missões) a Portugal, que em 

compensação se retirou do extremo sul e entregou a Colônia do Sacramento á Espanha, 

que atendia aos reclamos dos mercadores de Sevilha prejudicados pelos contrabandos 

portugueses que utilizavam a colônia do sacramento como base para introduzir seus 

produtos pelo Rio da Prata. O tratado de Madri substitui o de Tordesilhas, mais este não 

foi o Ibérico, sempre tentando aumentar suas poses. As tensões somente terminaram no 

inicio da libertação das colônias americanas, que a partir do século XIX passaram a 

negociar seus próprios territórios. 

O tratado de Madri, que utilizava o conceito do direito romano do “UTI 

possidetis”, dava o direito de posse da terra quem estaca nela. Assim, as terras do norte  

e centro oeste ( Grão – Pará, Goiás e Mato Grosso) pertenceriam agora e de direito a 

Portugal. 



 

Tanto foi profundo o problema de fronteira e a necessidade de proteger Mato 

Grosso que Goiás financiou ajuda a Mato Grosso de 1757 a 1821 (ver quadro 1 ). Entre 

1809 a 1821 a quantia era menor que nos anos anteriores: de 2:000$000 a 4:000$000 

por ano. A ajuda pôde pagar as tropas e manter o efetivo operante naquela fronteira. 

Apesar da pouca produção do ouro no período, Goiás direcionou a arrecadação dos 

selos e sizas para ajudar a capitania de Mato Grosso (PALACIN, 1994). 

Alexandre de Gusmão, profundo conhecedor dos territórios a oeste do Brasil, 

observa no parecer de 07 de agosto de 1752 que as áreas do Rio Tocantins (Goiás) e do 

rio Branco (Grão-Pará) são vias fluviais estratégicas do Brasil e arriscava-se a ser 

tomadas com duas ou três companhias de bons soldados em razão da livre entrada que 

existia para o interior do Brasil. 

Quem ocupasse as bocas dos rios Amazônia e Tocantins seriam também senhor de 

todas as minas dos Goyazes do Cuiabá e Mato Grosso, o que representa em prejuízo à 

colonização portuguesa na América (SALLES, 1992). Sendo assim, as remessas de 

ouro, vistas a priori como gastos, poderão ser encarados, em uma visão geral, como 

investimentos goianos na defesa da Bacia do Tocantins, sendo que a tão imprescindível 

ajuda goiana a Mato Grosso acarretaria dificuldades em manter povoações e empresas 

de mineração nas ricas regiões de Goiás, causando sérios riscos de perdê-las para os 

espanhóis, que avançariam sobre outras regiões da America portuguesa. 

 

 

 

 



 

Quadro 01- ouro remetido de Goiás para Mato Grosso – 1759 – 1821 em Reis FUNES 

(1986). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano total ano total 

1759 18:074$009 1780 23:040$000 

1760 18:609$375 1781 23:040$000 

1761 24:778$500 1782 43:040$000 

1762 24:762$750 1783 43:040$000 

1763 24:767$205 1784 43:040$000 

1765 43:332$750 1785 43:040$000 

1766 49:537$875 1786 43:040$000 

1767 49:527$875 1788 31:948$000 

1768 43:345$500 1789 24:575$000 

1769 39:383$250 1790 24:575$000 

1770 49:665$750 1791-1804 -------------- 

1771 62:086$500 1805 16:000$000 

1772 44:690$400 1806 8:000$000 

1773 44:528$075 1807 18:691$200 

1774 44:531$775 1808 2:4004000 

1776-1779 188:235$772     



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A não participação goiana nas fortificações acarretaria um prejuízo incalculável 

para o expansionismo brasileiro, sendo que os poucos recursos de Mato Grosso não 

iriam conter tão fortes avanços. Com informações a respeito das minas do Brasil e suas 

riquezas haveria certamente uma tentativa de invasão pelos espanhóis, como aponta 

Alexandre de Gusmão. Sendo uma região central do Brasil, Goiás em relação a Minas 

Gerais. Goiás confirmou-se como uma capitania importante para a unidade e de 

interesse ao expansionismo português na America. Alem disso, não era possível a 

Portugal explorar a colônia sem desenvolve - lá, ainda que esse “desenvolvimento” se 

fizesse nas linhas de uma economia dependente, o que abria a possibilidade de 

manifestar pouca oposição de interesses entre os colonos e a metrópole (NOVAIS< 

1995). 

Figurando em todo esse jogo de relações estava Goiás, que não só produziu ouro 

para o mercado externo, mas também participou de modo importante na conjuntura 

política expansionista portuguesa na America e, conseqüentemente, na formação das 

fronteiras Brasileiras. 
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