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BRASIL – ECONOMIA COLONIAL 

Exploração do pau-brasil 

Primeira atividade econômica 

     Como já se sabe, a primeira riqueza explorada pelos 
europeus em terras brasileiras foi o pau-brasil, árvore então 
abundante no litoral, na faixa que corresponde hoje ao estado 
de Pernambuco até Angra dos Reis no Rio de Janeiro. De sua 
madeira extraía-se uma substância corante, utilizada para tingir 
tecidos, daí o interesse dos portugueses em comercializá-las. 
Antes da conquista da América, os europeus compravam o pau-
brasil do oriente; a partir do século XVI tornou-se mais lucrativo 
extraí-lo do Brasil. Dessa forma, já em 1502, o rei decidiu arrendar 

as terras a nobres portugueses. 

Explique por que os portugueses tinham interesse em explorar o pau-brasil.  

 
 

 
O negócio de extração do pau brasil mostrou-se muito lucrativo e logo atraiu a 

cobiça de outros povos estrangeiros. Franceses, espanhóis e outros europeus 
invadiam o território brasileiro para traficar o pau-brasil. 

O rei de Portugal não demorou a declarar a exploração do pau-brasil monopólio 
da coroa portuguesa. Isso significava que ninguém poderia retirá-lo das matas 
brasileiras sem previa autorização do governo português e sem pagamento do 
imposto correspondente. Ainda assim, ingleses, espanhóis e franceses extraíam a 
madeira do litoral brasileiro.  
    A primeira permissão da Coroa para a exploração do pau-brasil foi dada a 
Fernão de Noronha em 1502; seus navios foram os primeiros a chegar à ilha que hoje 

Pau-brasil: a 
árvore recebeu 
esse nome porque 
o interior de seu 
tronco tinha cor de 
brasa, Os índios a 
chamavam de 
ibirapitanga, que 
significa “madeira 
(ibira) vermelha 
(pitã)”.  



  

tem seu nome.  
 

Ter o monopólio é possuir ou desfrutar da exploração de maneira abusiva, é vender 
um produto ou serviço sem concorrente, por altos preços.  Explique o que era o 
monopólio do pau-brasil.  

 

     
Os portugueses sabendo do conhecimento dos indígenas sobre a natureza 

tropical e o pau-brasil dependiam do trabalho indígena para a extração do mesmo; 
eram eles que derrubavam as matas, cortavam as árvores em toras e carregavam até 
os navios. Em troca desse serviço, os índios recebiam objetos de metal, como facas, 
tesouras, machados, tecidos, pentes, espelhos, canivetes etc. Esse sistema de troca 
de trabalho por produtos era chamado escambo.  

 

Como era feita a extração do pau-brasil? Quem o fazia?  

 

      

Explique com suas palavras o que era o escambo. 
 
 

 
A exploração do pau-brasil, exigia em certa medida, um comportamento 

nômade: os exploradores deslocavam-se pelas matas litorâneas à medida que a 
madeira ia se esgotando.  

Foram construídas diversas feitorias (estabelecimento que funcionava como 
entreposto comercial, local de troca de mercadorias entre nativos e mercadores 
portugueses) em determinados pontos da costa, (onde a madeira era mais 
abundante) para armazená-la e protegê-la dos ataques dos franceses e mais tarde 



  

serem embarcadas para a Europa. 

Para que serviam as feitorias? 

 

 

 

 


