
INDEPENDÊNCIA DO 

BRASIL



I. Brasil colônia - características gerais

Principais atividades econômicas:

Agricultura e a pecuária.

Principal produto de exportação: 

Açúcar.

Principal forma de produção: 

Grande propriedade de terra, monocultura e 

predomínio da mão de obra escrava negra africana.

Classe dominante: 

Grandes proprietários de terras e de escravos; 

grandes comerciantes.

Na população também existiam brancos pobres e 

proprietários de pequenas propriedades de terras e 

com nenhum ou poucos escravos.



BRASIL PORTUGAL
PACTO 

COLONIAL

Brasil só pode vender para Portugal

Brasil só pode comprar de Portugal



VINDA DA FAMÍLIA REAL

PARA O BRASIL



II) Vinda da Família Real (1808)

a)O que estava acontecendo na Europa?



Na Europa havia o conflito entre a França e a 

Inglaterra

b) Para tentar vencer o conflito o conflito

Napoleão Bonaparte, decreta o Bloqueio

Continental (1806):

Nenhum país da Europa poderia

comercializar com a Inglaterra.

c) Posição de Portugal

Portugal resiste e é invadido.

d)Fuga da Família Real para o Brasil

D. João, a Família Real e 15 mil nobres fogem 

para o Brasil



III) Modificações com a vinda da Família Real

a) A cidade do Rio de Janeiro é transformada

em cede do império Português, passando

por diversas transformações:

Instalações de órgãos governamentais.

Criação do Banco do Brasil.

Construção do Teatro Real.

Construção do Jardim Botânico.

Casa da Moeda.

Imprensa Régia.  

Vinda de artistas e cientistas estrangeiros.



b) Tratados e acordos.

1.“Abertura dos Portos Brasileiros as Nações 
Amigas” (28/01/1808)

Fim do Pacto Colonial

Quem se beneficiou:

Proprietários de terras e comerciantes no 
Brasil, e também a Inglaterra

2.Tratados  de 1810 com a Inglaterra:

Produtos ingleses pagariam uma taxação de 
15%, ao entrar no Brasil ao governo,

os produtos portugueses pagariam 16%              

e de outros países 24%

3.O Brasil vira  “Reino Unido a Portugal e 
Algarve”, (16/12/1815)

Deixa de ser uma colônia



IV) Revolução do Porto (1820)

Expulsão do Lorde Inglês que governava

Portugal.

Revolução Liberal, unindo povo e burguesia.

Coloca em prática um governo

constitucional, cria um Parlamento e adota a

monarquia constitucional.

Exige a volta de D. João.

Mas exige algo com relação ao Brasil:

VOLTA DO BRASIL A SITUAÇÃO DE COLÔNIA.

COM ISSO VOLTARIA O PACTO COLONIAL



V) Desenvolvimento da independência.

a) Anseio da burguesia brasileira com o

processo de independência e início de um

novo Estado.

Manutenção da liberdade de comércio.

Controle da maioria das terras (latifúndio).

Continuidade da escravidão.

Exclusão do povo da participação política.

b) Anseio de D. Pedro.

Governar sem a monarquia constitucional.



VI) Desencadeamento da independência.

Parlamento Português exige a volta de D. Pedro:

➢Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822.

➢ “se é para o bem estar geral da população, diga 
ao povo que fico”

Parlamento Português mandam as tropas

desobedecerem D. Pedro e enviam um

destacamento para prendê-lo.

D. Pedro declara a Independência (07/09/1822).

Conflitos internos e invasão de tropas portuguesas.

Interferência inglesa:

Portugal aceita independência e recebe:

indenização de  2.000.000 libras esterlinas 




