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Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar os efeitos da desigualdade histórica de formação dos municípios brasileiros sobre as 

suas condições atuais de desigualdade de terra e renda e sobre qualidade das instituições. Em particular, emprega-se área, 
latitude, longitude e a data de fundação das Capitanias Hereditárias como determinantes históricos para as instituições atuais dos 
municípios brasileiros. Considerando controles, tais como área proporcional da capitania, ano de fundação do município, distância 
de Portugal, tipo de solo, quantidade de chuva, altitude, temperatura média, e variáveis sócio-econômicas municipais, os resultados 
sugerem que a herança colonial deixada pelas Capitanias Hereditárias foi maior concentração de terras. O resultado é robusto à 
inclusão de variáveis que capturam o ciclo da cana-de-açúcar, do ouro e efeitos estaduais. Além disso, estima-se efeito ambíguo 
sobre instituições para os municípios brasileiros.  
 
Palavras-chave: Capitanias hereditárias, instituições, desigualdades de terra e renda 

Abstract 
 

This paper aims at identifying the effects of historical inequality in the Brazilian municipalities formation on the actual conditions 
of land and income inequalities and on institutions quality. In particular, we use, latitude, longitude and the foundation date of 
Capitanias Hereditárias as historical determinants for the actual institutions of Brazilian municipalities. Controlling for area, 
foundation year, Portugal distance, soil types, average rain, temperature altitude, and socio-economical variables, the results 
suggest that the main colonial heritage left from Capitanias Hereditárias is large land concentration. This empirical evidence seems 
to be robust to the inclusion of variables that capture Brazilian sugar cane and gold ciles and State-fixed effects. Moreover, we find 
ambiguous effect on Brazilian institutions. 
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JEL: O12, O15, D02 
 
 
 
 
 
1. Introdução 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar os efeitos da desigualdade histórica de formação dos municípios brasileiros sobre as 

suas condições atuais de desigualdade de terra e renda e sobre qualidade das instituições. Temos como hipótese que, além das 

variáveis normalmente utilizadas na literatura para explicar este fato, a decisão de divisão da costa brasileira em Capitanias 

Hereditárias, e a forma como esta ocorreu, teve importância fundamental na formação das áreas atuais dos municípios. E isto, 

como conseqüência, teria propiciado heterogêneas condições de desenvolvimento populacional, de concentração de terras, e 

mesmo da qualidade das instituições municipais. 

O artigo de Acemoglu et al (2001a) argumenta que diferentes tipos de colonização, juntamente com outros fatores, explicam 

diferenças nas instituições atuais. Parte de três premissas principais como base ao argumento: a decisão pelo tipo de colonização 

(de povoamento – que encorajavam investimentos na própria colônia – ou de extração – que transferia todas as riquezas da 

colônia para a metrópole); a estratégia de escolha do tipo de colonização (as regiões em que os europeus se deparavam com altas 

taxas de mortalidade eram escolhidas como colônias extrativas); e, por fim, sustentam que as instituições formadas no passado 

afetaram as atuais e que suas características estão presentes até hoje. Estas três premissas que sustentam o argumento de que o 

tipo de colonização afetou as instituições atuais, seriam responsáveis, portanto, de forma indireta, pelos ganhos presentes de 

renda per capita.  

Já Acemoglu et al (2004) possui conclusões semelhantes em relação à outras colonizações.  Este trabalho evidencia quais 

características específicas das regiões com que os colonizadores se deparavam determinavam, conscientemente, o tipo de 

instituição a ser implantada seguindo seus próprios interesses. E estas instituições persistiram e definem até hoje o 

desenvolvimento econômico dos países. A literatura sobre tal tema é bastante extensa. Os trabalhos de Banerjee et al (2005), 



 3 

Bertocchi et al (2002) e o de Bernhard (2004) reforçam as conclusões anteriores, aplicados, respectivamente, à Índia, África e a 

algumas colônias espanholas e inglesas. 

Nosso trabalho busca inovar em relação aos realizados para o Brasil como Menezes-Filho et al (2006) e Naritomi et al (2007), 

pois usamos  dados sobre as Capitanias Hereditárias como determinantes históricos da colonização dos municípios e estimamos o 

efeito sobre diferentes variáveis institucionais.  

Por exemplo, o trabalho de Menezes-Filho et al (2006) utiliza a qualidade das instituições e elementos históricos para 

determinar as diferenças de PIB per capita entre os estados brasileiros. As variáveis independentes utilizadas para medir as 

instituições do passado são escravidão, alfabetização, acesso ao voto e a imigração estrangeira. O grau de enforcement das leis 

trabalhistas representou as instituições atuais. Os resultados não encontraram relação da escravidão com as instituições atuais, 

porém a relação da escolaridade da população no passado e da porcentagem de eleitores apresentou sinal positivo e significativo 

com a qualidade das instituições atuais. A imigração mostrou-se importante na determinação da trajetória de crescimento dos 

estados brasileiros. A latitude das capitais dos estados também se revelou relevante para explicar as diferenças nas instituições 

atuais. Apesar do número reduzido de observações, as correlações e a regressão estimada mostraram-se consistentes com as 

hipóteses do modelo. 

Já o trabalho de Naritomi et al (2007) analisa o impacto que o tipo de colonização sofrida pelos municípios (do ciclo de cana-

de-açúcar ou do ciclo de ouro) teve sobre as instituições atuais. Os resultados mostraram que os municípios que tiveram o ciclo da 

cana-de-açúcar como forma de colonização hoje apresentam maiores desigualdades de terra. E os que tiveram a origem da 

colonização ligada ao ciclo do ouro caracterizam-se por práticas governamentais piores e menos acesso à justiça. Usando estas 

variáveis, sobre os aspectos da colonização, como instrumentos para as instituições atuais, concluem que o governo local e o 

acesso à justiça são significativamente relacionados ao desenvolvimento de longo prazo dos municípios brasileiros.  

A hipótese principal deste trabalho é que a colonização do Brasil a partir de Capitanias Hereditárias (CH) é o principal fator 

determinante da estrutura institucional observada hoje. Queremos estimar se este sistema foi o ponto de partida para a colonização 

do local, já que lançou os primeiros fundamentos da estrutura do mercado local e de suas instituições e que, com isso, podem 

apresentar características persistentes até os dias de hoje.  
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Com isto, pretende-se apontar ainda que o ciclo de cana-de-açúcar possa estar relacionado à desigualdade de terra atual dos 

municípios indiretamente, ou seja, a desigualdade de terras gerada como conseqüência do sistema de colonização das CH’s é que 

teria influenciado a decisão de colonização pelo ciclo da cana-de-açúcar em áreas que já apresentavam características de 

“grandes propriedades”.  

Também vale ressaltar que “os limites das capitanias sofreram modificações, mas determinaram os contornos gerais das 

províncias do Império que se limitavam com o Atlântico; estas, por sua vez, deram origem aos Estados litorâneos do Brasil atual”.1 

Dessa maneira este trabalho busca incluir esta variável (pertencer ou não a uma capitania hereditária) e identificar os possíveis 

canais de transmissão desta estrutura de terras sobre a desigualdade de terra e renda observada hoje e sobre outras variáveis 

institucionais. 

Em particular, espera-se que municípios criados na época da colonização, mais especificamente, fundados próximos à data de 

criação das capitanias hereditárias, possuam até hoje características intrínsecas a esse período. Isto pode ocorrer por maiores 

desigualdades de renda verificadas hoje, por maiores níveis de especialização na atividade produtiva, ou por diferenças na 

concentração do poder político e no acesso à justiça. Estes refletiriam de forma geral e direta no desenvolvimento das instituições 

municipais, e num segundo momento, nas variações do PIB bem como dos gastos públicos.  
Vamos um pouco além da literatura na história da colonização do Brasil. Nosso objetivo é encontrar resultados que corrobore 

nossa hipótese principal, qual seja, a de que o modo como foi decidido dividir o Brasil, em Capitanias, e o ano de fundação das 

mesmas, tenham relevância para determinar a desigualdade de terra e renda e variáveis institucionais dos municípios atuais. 

Juntamente com o tipo de solo, quantidade de chuva, distância de Portugal, altitude e temperatura média, estas variáveis 

explicariam o diferencial na qualidade das instituições nos municípios do Brasil. A próxima seção apresenta os argumentos que 

embasam a hipótese principal deste trabalho. 

 

2. Capitanias Hereditárias e construção das variáveis históricas 
 

                                                
1 Fonte: www.brasilescola.com. 26/06/2009. 
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 Há bastante controvérsia dos historiadores a respeito do real motivo que deu início à colonização do Brasil. Nesta seção 

focaremos tanto nas principais características e aspectos históricos do sistema de colonização de Capitanias Hereditárias no Brasil 

quanto nos fatores históricos que influenciaram a decisão por esse tipo de colonização, para, com isso, entender melhor as causas 

e os aspectos fundiários e institucionais do passado, e que possuem características persistentes até os dias de hoje nos 

municípios.  

O processo de colonização iniciado pelos portugueses no inicio do século XVI foi um fator determinante no desenvolvimento 

econômico e social do Brasil. Enquanto colônia, o impacto das decisões tomadas pela corte portuguesa era direto, mas as 

conseqüências de cada decisão deixaram a sua herança desse período permanece até os dias de hoje. 

 

A criação das Capitanias Hereditárias marca o começo de uma nova relação entre a colônia brasileira e a sua metrópole. Foi 

um movimento essencialmente político que além de constituir o primeiro esforço formal de colonizar as terras do Novo Mundo,  

definiu uma mudança de postura por parte de Portugal com relação a sua mais nova colônia. O descaso com uma terra 

aparentemente pobre e pouco povoada transformava-se assunto de primeira importância nas discussões governamentais em 

Lisboa.  

 

Entender a situação de Portugal e os motivos que o levaram ao mar se torna um conhecimento indispensável para a 

compreensão dessa mudança drástica de comportamento. Como veremos a seguir, as Capitanias, grandes faixas horizontais de 

terra que se estendiam da costa ao limite do tratado de Tordesilhas, resultaram na condição ideal para que o ciclo do açúcar viesse 

a se instalar. O termo “Slave sugar complex” cunhado por Barbara Solow resume a grandiosidade deste ciclo econômico em três 

elementos cruciais que são a mão de obra escrava, a exportação e o grande latifúndio. 

 

Ao final do século XV Portugal era uma nação recém emancipada politicamente, vagamente reconhecida pelos demais reinos 

e que fora palco de inúmeras batalhas e conquistas, sendo as principais a Árabe e a dos Mouros. Era um reino economicamente 

frágil, basicamente formado por grandes propriedades rurais concedidas a nobres e comandado por um rei extremamente religioso 

e intervencionista. Nas palavras de Frederic Mauro, Portugal vivia uma “monarquia agrária sob o comando de um rei comerciante”.  
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Portugal então buscava se consolidar no cenário político internacional e desenvolver a sua economia. A sua localização 

geográfica e a rivalidade histórica com a Espanha impediam qualquer tentativa de comercializar com o restante da Europa por 

terra. Essa condição somada ao espírito desbravador e comerciante da sua população, que contava com uma grande quantidade 

de comerciantes estrangeiros, principalmente cristãos novos espanhóis refugiados do próprio país após o inicio da opressão 

católica, foram os motores da expansão marítima.  

 

Os comerciantes portugueses encontraram no mar então a única possibilidade real de expandir seus negócios. A pesca já era 

uma atividade importante na economia portuguesa que, além de fornecer alimentos para a população, era o principal artigo de 

exportação português. Essa realidade já implicava em uma forte relação com o mar e com a arte de navegar. Muitas vezes, em 

busca de melhores pescarias, os marinheiros se aventuravam em águas mais frias e profundas, cada vez mais distante da costa. É 

evidente que havia um interesse político, qual seja expandir a influência portuguesa e conquistar novas terras, mas como Prado Jr. 

(1960) descreve, a expansão marítima portuguesa foi em sua essência um movimento econômico comerciante. 

 

Claro que nada seria possível sem o considerável avanço das técnicas de navegação. Exatamente neste ponto é que o 

período de influencia e domínio da cultura Árabe e Moura foram decisivas no futuro de Portugal. Esses povos possuíam as 

técnicas, instrumentos e embarcações mais avançadas, entre eles a balestilha árabe, o kamal e diversas cartas náuticas. Os 

portugueses se aproveitaram deste conhecimento e aprendendo com as “necessidades empíricas das navegações”, termo 

cunhado por Ramos (2004), desenvolveram técnicas de navegações avançadas e que permitiram que estes realizassem viagens 

cada vez mais longas e seguras. Entre uma das muitas influências árabes, podemos destacar a adaptação do astrolábio náutico 

português, instrumento essencial para a localização da embarcação em alto mar. Em Ramos(2004, pág.65) essa relação é 

reforçada: “Baseados mais uma vez em instrumentos árabes, no caso, o astrolábio planisfério, os portugueses construíram o 

astrolábio náutico.”.    
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Portugal iniciou assim uma expansão marítima que foi sem dúvida muito bem sucedida. O descobrimento de ilhas no atlântico 

como Cabo Verde e Açores e suas feitorias na costa africana lhes renderem muito dinheiro e poder. Aos poucos os comerciantes 

portugueses iam alcançando o seu espaço no cenário internacional através da intermediação e comércio de especiarias, atividade 

extremamente rentável. Para se ter noção do quão relevante o comércio marítimo português se tornara, o trecho a seguir de 

BUENO (2002, pág. 80) conta as preocupações italianas e as suas tentativas de impedir a atividade dos comerciantes lusos: 

 

“Entre várias medidas, o Conselho dos Dez (senado) de Veneza autorizou o envio de dois agentes, um para o Cairo e outro 

para Portugal.(...)O outro agente espião, um Lunardo de Cá Masser, chegou a Lisboa no dia 3 de outubro de 1504. Estava 

encarregado de ‘investigar minuciosamente tudo o que se passava’ naquele que havia se tornado o porto mais estratégico da 

Europa. ” 

 

Os portugueses encontraram no comércio das especiarias indianas uma fonte aparentemente inesgotável de riqueza e poder. 

Porém, a ganância e determinação dos comerciantes exigiam mais, e sabendo que quanto menos intermediários maior seria o 

lucro, o grande desejo de todo e cada comerciante português era encontrar um rota que os levasse direto para as Índias. O objetivo 

estava traçado e a partir de então todos os recursos passariam a ser destinados ao avanço das técnicas de navegação, com a 

esperança que estas possibilitassem o contorno do Cabo da Boa Esperança o mais rápido possível.     

 

Em uma das inúmeras tentativas, caravelas portuguesas acabaram se deparando com a mata virgem e exuberante da Terra 

de Santa Cruz. Como seria registrado mais tarde, muito provavelmente Cabral estaria tentando colocar em prática a estratégia 

apresentada a ele por Vasco da Gama para tentar realizar o périplo africano. Segundo o navegador espanhol, a rota ideal a se 

traçar seria a chamada “volta do mar”, uma grande linha curva que passava perto das terras brasileiras. A primeira etapa consistia 

em navegar em direção sudoeste, mesma direção do Brasil, e posteriormente dar continuidade à curva agora indo em direção à 

África.  
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Apesar do debate sobre a real data de descobrimento das terras do Novo Mundo e dos conhecimentos existentes antes 

mesmo de 1500 – vide a assinatura do tratado de Tordesilhas em 1494 – é consenso entre os historiadores que era uma terra 

pouco atraente à primeira vista. Dada a rentabilidade do comércio com as Índias, o custo de oportunidade associado a explorar 

uma terra desconhecida constituída basicamente por uma floresta densa e fechada não atraiu a atenção de nenhum comerciante 

privado e nem mesmo a do governo português, que logo tratou de arrendar a terra para um consórcio de cristãos novos em troca 

de parte dos lucros obtidos na operação. 

 

São diversas as razões para o descaso português com as terras do Brasil nos primeiros anos após a sua descoberta. Portugal 

ainda se recuperava da peste negra que assolou a Europa no século XIII de modo que a oferta de mão-de-obra era um limitador 

poucas vezes lembrado. Grande parte da população era rural e se dedicava ao cultivo de alimentos, outra grande parte da mão-de-

obra era absorvida pela indústria naval, setor intensivo em trabalho na época. Furtado (2007) distingue brilhantemente a diferença 

inicial da colônia portuguesa para a espanhola, destacando que no caso espanhol foram encontradas civilizações muito mais 

avançadas, com alto nível de organização social e que haviam juntado ao longo dos anos grande quantidade de metais preciosos 

como o ouro e a prata. A facilidade com que os espanhóis encontraram esses metais atraiu rapidamente a atenção dos 

comerciantes que se dedicaram exclusivamente à sua comercialização. Furtado destaca também que o comércio excessivo desses 

metais causou um forte inflação na Espanha no começo do século XVI, ilustrando a magnitude desta atividade. 

 

Totalmente diferente dos espanhóis, os portugueses encontraram civilizações pouco avançadas, espalhadas ao longo do vasto 

território e sem uma cultura de luxo ou ostentação de metais preciosos. Em outras palavras, os portugueses tiveram que criar uma 

atividade comercial que fosse lucrativa e isso levou algumas décadas para que tomasse proporções relevantes. Como se sabe, a 

primeira atividade comercial desenvolvida na colônia foi a extração e comercialização do Pau Brasil, árvore da qual se extraía o 

corante avermelhado. O fato é que por mais lucrativa que fosse, e pode-se comprovar que não era uma atividade tão rentável dada 

a existência de concorrentes próximos como o sappan ou pau Brasil asiático, que segundo Bueno (2002) “...já freqüentava as 

alfândegas e mercados europeus desde pelo menos 1270.”. Jorge Couto(1998) destaca também que muitos consideravam o 

corante oriental de melhor qualidade e que devido a participação dos comerciantes venezianos transportando o pau de tinta por 
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distancias menores e mais seguras, o seu preço muito provavelmente seria reduzido o que dificultaria a operação portuguesa.  

Todos estes fatores juntos contribuíram para que o Brasil contribuísse com apenas 2% de toda a economia portuguesa nas 

primeiras décadas de colonização enquanto a Índia contribuía com cerca de 26% da economia total. Prado Jr. (1968, pág. 43-44) 

reforça o desinteresse inicia pela terra: “É o comércio e somente ele que interessa a todos, e daí o relativo desprezo, a principio, 

por este território primitivo e tão escasso de habitantes que é a América; inversamente ao prestígio do oriente onde não faltava 

objeto para as atividades mercantis.”. 

 

O desinteresse econômico impediu o desenvolvimento de qualquer centro urbano mais avançado no começo do que 

discutivelmente se chama de colonização. Nas primeiras décadas, o máximo que se encontrava nas terras do novo mundo eram 

feitorias e sua fase inicial, que serviam de apoio para o comércio do Pau Brasil e também como ponto de parada para 

reabastecimento e descanso de navios realizando longas viagens ao extremo oriente. Voltando a Prado Jr. (1968, pág 44), “fala-se 

em colonização, mas o termo que envolvia não era mais que o estabelecimento de feitorias comerciais...”. Acredita-se que a 

primeira feitoria fundada no Brasil foi a da Ilha do Gato em 1503, na costa norte do Rio de Janeiro, na região de Cabo Frio.  

 

A vaga ocupação portuguesa e o fato de que a extração do pau-brasil era atividade muitas vezes considerada nômade, criou a 

condição ideal para que navios comerciantes e traficantes estrangeiros começassem a explorar as abundantes terras Brasileiras. 

Dentre as nações que efetivamente se instalaram no Brasil, destacam-se a França e a Holanda. Na fase de colonização inicial a 

presença francesa foi marcante, sendo que parte do território brasileiro (norte do atual Estado do Rio de Janeiro) chegou a receber 

o nome de França Antártica. Tal ocupação era caracterizada pelo bom relacionamento com os indígenas da região, que auxiliavam 

na extração e transporte do pau-brasil. O que diferenciava, e de certa forma facilitava, o trabalho francês era justamente a sua 

“impossibilidade” de estabelecer feitorias fixas, pois, apesar de ignorarem o Tratado de Tordesilhas, sabiam que na prática, eles 

poderiam ser justificadamente atacados pelos portugueses e espanhóis. O desejo único e exclusivo pelo pau-brasil facilitava a 

negociação com os nativos, uma vez que não queriam conquistar terras e nem obter poder e sim realizar trocas rápidas e 

vantajosas para ambos os lados.  
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A França à época era muito mais populosa que Portugal, possuía uma industria nascente que demandava grandes 

quantidades de matéria prima, entre elas o corante proveniente do pau-brasil. O contato de nobres franceses com as especiarias 

nos portos europeus e principalmente no porto de Honfleur, despertaram o interesse destes sobre o comércio de especiarias 

orientais. Diversos nobres se juntavam para cobrir os custos das expedições e iam buscar nos próprios portos portugueses e 

espanhóis marinheiros experientes nestes trajetos e as novidades nas técnicas e artigos navais. O coroa francesa fazia questão de 

não reconhecer a autonomia portuguesa sobre as terras do Novo Mundo e a autonomia marítima. O Rei Francisco I não reconhecia 

o oceano Atlântico como mare clausum, expressão que definia um mar como “fechado” por ser dominado por outra nação e cunhou 

a celebre frase alegando desconhecer o testamento de Adão que dividira o mundo em castelhanos e portugueses. 

Roberto Simonsen (1937, pág. 88) define os prejuízos portugueses causados pela intromissão francesa nas colônias do 

atlântico: 

“Duas classes de prejuízos sofria o comercio português por parte dos Franceses: dos mercadores franceses, que organizavam 

expedições para vir buscar na terra de Santa Cruz a madeira tintorial e outros produtos baseados na excusa de que havia liberdade 

nos mares e que não era vedado aos súditos franceses o comércio com as colônias portuguesas ou com as terras virgens da 

América; e dos corsários, muitos dos quais estavam munidos de carta de corso, concedidas pelo próprio rei da França.”          

 

Desta forma, a constante ameaça a soberania do governo português perante as terras do Brasil, e portanto quaisquer 

proveitos, fossem eles econômicos ou políticos, que dela pudessem ser extraídos, forçou Portugal a adotar um comportamento 

mais firme e decisivo. A época, o consenso internacional quanto a soberania de determinada nação sobre um território se baseava 

unicamente na existência de povoações de caráter fixo, de modo que não restaram alternativas ao governo português, a não ser 

iniciar um processo intensivo de colonização das novas terras, por mais custoso que este fosse.  

 

As Capitanias Hereditárias surgem então como conseqüência de um grande esforço político do governo português em povoar 

e defender as suas terras. Este sistema era baseado na concessão grandes faixas de terra para um Donatário, que passaria a ter 

total autonomia sobre aquele território e receberia concessões e privilégios econômicos, devendo este única e exclusivamente 
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iniciar e desenvolver centros populacionais fixos.  Artur Alves Barbosa, em sua obra A capitania de Duarte Coelho destaca a 

importância de Pernambuco (antiga capitania da Nova Luzitania, comandada por Duarte Coelho) na fase colonizatoria do Brasil: 

 “Pernambuco, unidade importantíssima da federação brasileira, tem direito a fazer reviver hoje, com solenidade e 

imponência, o seu passado glorioso, como uma das mais prosperas e das mais ricas capitanias em que D. João III de Portugal – 

tendo em vista o problema político da colonização, – dividiu o território imenso do Brasil.” 

 

O território brasileiro fora assim dividido em quinze capitanias entre os anos de 1534 a 1536, cada uma com um respectivo 

donatário (a alguns donatários foram concedidas mais de uma capitania), essencialmente membros da nobreza portuguesa ou 

ligados de alguma forma ao Rei Dom João III. Através da carta de concessão (formalmente conhecida como Carta Foral), o Rei 

definia os limites aproximados das capitanias e concedia os direitos comercias, entre eles a isenção no pagamento de impostos 

quando da comercialização de produtos e ate mesmo a restrição na comercialização de outros artigos que eram exclusivos da 

coroa, explorados somente sob uma concessão especifica, caso do pau-brasil. 

 

O sistema de Capitanias era um sistema totalmente descentralizado em que o Donatário tinha total autonomia para tomar as 

decisões necessárias nas terras de sua posse. Cabiam a ele todos os tipos de decisão, desde como empregar a terra a punição de 

infratores. Em uma carta de Duarte Coelho ao Rei D. João III datada de 1546, o Donatário denuncia uma série de assaltos feitos 

por povoadores das capitanias ao sul. Os “salteadores” como Duarte Coelho os chamou, se dirigiam às terras de Pernambuco para 

aprisionar indígenas e utilizá-los como mão-de-obra para a extração do Pau-Brasil. Ao saber do ocorrido, o Donatário saiu em 

busca dos infratores e conseguiu capturar apenas uma dos seis “caraveloes” utilizados no assalto. Duarte Coelho então libertou os 

nativos, e segundo suas próprias palavras “dei o castigo que me pareceu merecido”.  

 

Alem de garantir a ordem nas Capitanias, cabia ao Donatário determinar quem era morador de sua capitania e 

conseqüentemente, quem gozaria dos benefícios tributários garantidos aos bravos colonizadores. O trecho do Regimento dos 

Provedores da Fazenda real, datado de 17 de dezembro de 1548 determinava que “Quando algumas pessoas que [no Brasil] forem 

moradoras vierem para estes Reinos e trouxerem para eles mercadorias, pedirão certidões ao Provedor da Capitania donde 
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partirem de como assim lá são moradores, para gozarem da liberdade que pelo dito Foral é concedida, e o dito Provedor lhes dará 

a dita certidão feita pelo Escrivão da dita Alfândega e assinada por ele dito Provedor...” 

 

A autonomia se estendia ao âmbito econômico também. Apesar de o Rei expressar claramente o seu desejo pela procura por 

ouro, como deduzir a partir de trecho da carta de Duarte Coelho, datada de 27 de abril de 1542,  “Quanto senhor as cousas do ouro 

nunca deixo de enquerir e perqurar sobre o negoceo e cada dia se esquentam as novas...”, o Donatário poderia optar pela 

agricultura e construção de engenhos, como foi o caso de Pernambuco, eternizada como a Capitania mais bem sucedida, ou pela 

extração do Pau-Brasil (caso este possuísse a autorização, mas como é o caso do próprio Duarte Coelho, quase todos os 

Donatários também possuíam esta concessão) como foi o caso das Capitanias do sul, em especial a de São Vicente, que viva da 

extração da madeira e da captura e comercialização de índios nativos.   

    

De fato, a extração do pau-brasil ainda era a grande economia colonial, e chegou a causar problemas no desenvolvimento das 

demais atividades econômicas, uma vez que demandava muita mão-de-obra em um ambiente em que este fator era extremamente 

escasso. Duarte Coelho, que buscava povoar sua colônia através de engenhos e da agricultura, questionava o excesso de licenças 

concedidas pelo reis, “de quantos alvarás de permissão que Vossa Alteza tem mandado passar, todos se querem utilizar deles 

aqui.”, alegando que a extração do pau-brasil não assegurava uma estabilidade de vida que ele por sua vez tentava estabelecer 

através dos engenhos. Esta atividade não somente era mais rentável no curto prazo como acabava absorvendo todo o trabalho 

ofertado pelos nativos. Os “armadores de brasil”, como eram chamados na época, sabendo que Duarte Coelho era contra tal 

atividade, buscaram se instalar na Capitania de Itamaracá, onde o próprio Donatário era, segundo Coelho, um “feitor de 

armadores”.        

 

Na Foral de Pernambuco, concedida a Duarte Coelho no dia 10 de marco de 1934, destacam-se os privilégios concedidos pelo 

Rei com o intuito de atrair novos colonizadores: “querendo o dito Capitão e moradores e povoadores da dita Capitania trazer ou 

mandar trazer, por si ou por outrem, a meus Reinos ou senhorios qualquer sorte de mercadorias que na dita terra e partes delas 

houver, tirando escravos e as outras cousas que acima são defesas, pode-lo-ao fazer; e serão recolhidos e agasalhados em 
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quaisquer portos, cidades, vilas ou lugares dos ditos meus Reinos e senhorios em que vierem aportar, e não serão constrangidos a 

descarregar suas mercadorias nem as vender em algum dos ditos portos, cidades ou vilas contra suas vontades, se para outras 

partes antes quiserem ir fazer seus proveitos; e querendo-os vender nos ditos lugares de meus Reinos e senhorios não pagarão 

neles direito algum, somente a siza do que venderem, posto que pelos Forais, Regimentos ou costumes dos tais lugares fossem 

obrigados a pagar outros direitos ou tributos”.     

 

Nas cartas de Duarte Coelho, que precedem em alguns anos a criação do Governo Geral, encontram-se alguns dos motivos 

para a adoção deste novo sistema de governo. Entre eles estão a necessidade de centralizar algumas decisões, principalmente as 

políticas, referentes a demarcação do território, manutenção da ordem entre os próprios Donatários e criação de um sistema de 

defesa unificado. No âmbito territorial, podemos utilizar a Capitania de Pernambuco como um exemplo de quão vagas eram feitas 

as delimitações territoriais: “60 léguas contadas a partir do Rio São Francisco e [que] acabarão no rio que cerca em redondo toda a 

Ilha de Itamaracá” . A busca por uma unificação das decisões políticas e penais se deram em grande parte pela rivalidade existente 

entre os próprios moradores das capitanias e não cumprimento das normas judiciárias, principalmente das cartas precatórias: 

“[tratam-se] uns como se fossem portugueses e outros como franceses e outros como se fosse castelhanos, [quando] todos somos 

portugueses e seus vassalos e súditos, [pede-lhes que] cumpram e façam cumprir as cartas precatórias”. 

 

Fato imutável é que o sistema de Capitanias transformou radicalmente a disposição do território colonial, concedendo grandes 

porções de terras a membros seletos da nobreza, que puderam gozar de considerável autonomia política e econômica ao longo de 

algumas décadas, determinando o futuro da colônia. Em especial, Duarte Coelho pode transformar a Capitania de Pernambuco na 

faixa de terra mais rentável do Reino durante o ciclo do açúcar, e isso só foi possível pois enquanto Donatário pode organizar a 

terra do jeito que julgava melhor, convidar portugueses interessados em construir engenhos, adquirir a mão-de-obra que lhe fosse 

conveniente e sua liberdade para comercializar seus produtos ao longo de todo o Reino.      

A extinção do sistema de capitanias ocorreu formalmente em 28 de fevereiro de 1821, pouco mais de um ano antes da 

declaração de independência, e a maioria das capitanias tornaram-se províncias. A existência das Câmaras Municipais nesse 

período é de total importância, “em toda a história do Brasil Colônia o poder estava concentrado nas mãos dos grandes 
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proprietários de terra – a classe senhorial latifundiária dominante -, apesar da existência do governador-geral e mais tarde do vice-

rei. A classe senhorial dominava a vida política, econômica, social e cultural da colônia e seus interesses eram representados e 

defendidos pelas Câmaras Municipais. As Câmaras decidiam sobre a administração dos municípios, impostos, salários, 

abastecimentos, guerra e paz com os índios etc.”2 Com isso queremos provar que as formações sociais do período possuem, até a 

data, características fortes determinadas no período colonial como consequência do sistema implantado. 

É daí que surge o interesse em considerar no modelo estimado variáveis relacionadas à concentração de terras e renda, 

institucionais, e de desenvolvimento e que, a nosso ver, começaram a desenvolver suas características iniciais no momento da 

colonização. Dado que não existiu no país nenhum tipo de organização social anterior ao sistema de CH’s (apenas se tem 

informação de pequenas formações indígenas, sem qualquer tipo de complexidade, e que por essa razão não são classificadas 

como formações sociais desenvolvidas) o sistema de CH’s foi a primeira forma de colonização iniciada no país. Portanto, foram 

características herdadas desse sistema que determinaram os aspectos iniciais das variáveis dependentes que analisaremos na 

seqüência.  

Temos como variáveis dependentes, a nível municipal, o GINI renda, GINI terra, persistência política, índice de governança, 

acesso à justiça, número total de empresas públicas, número de cartórios, número de bancos públicos, PIB e Gastos públicos. O 

significado, a construção e a fonte dessas variáveis são explicados com detalhe na seguinte seção. Nossas variáveis 

independentes ligadas às CH’s, e os demais controles, também estão explicados abaixo.   

                                                
2 Idem 
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Fonte: O Exército na História do Brasil Colônia - Mapas, Esquemas e Esboços. Volume 4, Mapa das Capitanias – Ilustração 

2. 
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3. Dados  
 

Utilizamos os dados de latitude e longitude de cada Capitania e o ano de fundação de cada município para construir a variável 

Índice CH. Primeiramente, identifica-se, através da latitude e longitude, a capitania hereditária à qual o município pertence. Em 

seguida, calcula-se o seguinte índice para o município i pertencente à Capitania j: 

     

Índice CHij = (Novoj – ANij) / Novoj    (1) 

 

sendo “ANij” o ano em que o município i daquela Capitania j foi fundado e “Novoj” o ano em que o município mais novo desta 

Capitania foi fundado. O índice será igual a zero se o município não tiver sido localizado como pertencente a alguma Capitania. 

“CHij” será mais próximo de um, ou seja, terá maior peso, quanto mais distante o ano de criação do município i for de seu município 

mais novo. Partimos do pressuposto de que quanto mais antiga a colonização na região maior a influência do sistema de 

Capitanias em relação à formação do município.  

Como exemplo, considerando a Capitania de São Vicente, temos que, de todos os municípios que pertencem a esta, Ilha 

Comprida é o mais novo (com data de fundação mais próxima da data atual), fundado em 1993. O município Santos é o mais 

antigo, fundado em 1545, e o segundo mais antigo é Itanhaém fundando em 1561. Nesse caso atribuímos o valor 0,2247 para 

Santos e 0,2167 para Itanhaém.  

 De forma a levar em consideração a participação de cada Capitania no Brasil Colonial, ainda pode-se obter: 

 

Índice CHPij = Índice CHij x APj     (2) 

 

 Sendo que APj corresponde à área proporcional da Capitania j. Este índice busca capturar não somente a idade do município, 

mas também o peso que teria em âmbito nacional, medido pela área da capitania.  

Assume-se aqui que o desenvolvimento regional dos municípios (PIB) bem como os gastos públicos municipais (G), e a 

situação das instituições atuais dos mesmos (INST), podem depender de sua participação histórica relativa. 
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Para as variáveis acima criamos a interação das mesmas com a distância em relação a Portugal, que são Indice_CH_Dist e 

Indice_CHP_Dist, respectivamente.3 

Construímos também a variável CH, que é 0 caso o município nunca tenha pertencido a nenhuma Capitania Hereditária no 

passado, e 1 caso contrário. A variável CH_DIST é o produto da variável CH pela variável Distância em Relação a Portugal. 

 Em relação às variáveis históricas, construímos as variáveis referentes às culturas da cana e do ouro, seguindo Naritomi et 

al (2007). As duas foram criadas com base em Simonsen (1937). Segundo o autor os municípios criados antes de 1760, e que 

pertenciam aos Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, e Espírito Santo tiveram em suas áreas a 

colonização da cana-de-açúcar. Portanto, com base nessa informação, definimos que todos os municípios com estas 

características recebem valor 1 para a variável Ciclo_Cana. Já os municípios que não pertencem a estes Estados e nem foram 

criados antes de 1760 recebem o valor 0, dado que sofreram pouca ou nenhuma influência da colonização desse tipo de ciclo. 

Para a construção da variável Ciclo_Ouro identificamos o ciclo do ouro como o período compreendido entre os anos 1695 a 1800 - 

fonte Simonsen (1937), assim todos os municípios que pertenceram aos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso ou Minas Gerais 

(que sofreram influencia desse tipo de colonização) recebem o valor 1 se foram criados nesse período, e 0 caso contrário. Em 

relação às variáveis institucionais, quatro são baseadas em Naritomi et al (2007). A primeira variável institucional é o Índice de Gini 

de desigualdade de terra baseado no Censo Agrícola desenvolvido pelo IBGE em 1996. Usou-se a Fórmula de Brown para o 

cálculo do mesmo.  

A fonte das próximas três variáveis construídas é a pesquisa do IBGE do Perfil dos Municípios Brasileiros – Gestão Pública 

2001. A segunda variável institucional mede a persistência política. É uma dummy que indica se o prefeito do município foi ou não 

reeleito em 2000, ou seja, essa variável mede o poder político municipal. Se o prefeito foi reeleito na eleição municipal de 2000 a 

variável recebe valor 1, caso não tenha havido reeleição seu valor é zero.  

A terceira variável é o Índice de Governança, e mede a qualidade das práticas governamentais. É uma soma de 2 indicadores, 

e o valor desta variável pode ir de 0 a 9, quanto mais próximo de 9 melhores práticas governamentais apresenta o município. Os 

dois indicadores são: número de instrumentos administrativos (que é uma soma de variáveis binárias que indicam a existência de 

                                                
3 O procedimento de interagir a variável de interesse com a distância em Portugal é feito também em Naritomi et al (2007). Ele busca identificar o efeito heterogêneo 

de um município em uma mesma capitania com uma distância grande em relação à colônia comparativamente à outro na mesma capitania, mas mais próximo à Portugal. 
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distritos administrativos das cidades, do Plano Diretor, da Lei de Parcelamento do Solo, da Lei de Zoneamento, do Código de 

Obras e do Código de Posturas) e o número de instrumentos de planejamento (é calculada também através da soma das seguintes 

variáveis binárias: existência de Plano de Governo, de Plano Estratégico, e da Lei Orgânica).  

Por fim, a quarta variável institucional utilizada mede o acesso à Justiça de cada município. Esta varia de 0 a 3 de acordo com 

a existência ou não de Tribunal de Pequenas Causas, de Conselho Tutelar, e de Comissão de Defesa do Consumidor. 

Para complementar o trabalho usaremos variáveis inéditas em relação aos trabalhos da literatura. Uma delas é o número total 

de empresas públicas per capita existentes nos municípios baseado na Pesquisa de Gestão Pública de 2004 do Banco Central do 

Brasil. Esta variável é a soma de 4 outros indicadores (o número de sociedades com economia mista, o número de empresas 

públicas, o número de autarquias, e número de fundações existentes a nível municipal). Vale ressaltar que estes últimos dados não 

estavam abertos na pesquisa do Perfil de 2001, por esse motivo usamos os dados da Pesquisa de Gestão Pública de 2004. 

Ainda utilizaremos como variáveis institucionais, o número de cartórios per capita existentes em cada município, sendo a fonte 

desses dados a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) de 2006, ano em que essa informação começou a ser divulgada. 

Dados referentes ao número de agências bancárias públicas per capita em funcionamento no país também serão utilizadas como 

forma de medir a concentração do poder público municipal. Os números de agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica 

Federal foram coletados no site do Banco Central do Brasil, e os dados são referentes a setembro de 2007, já que os mesmos 

apenas estão disponíveis a partir deste período. 

Seguindo a literatura sobre os determinantes da desigualdade de renda para os municípios utilizaremos como variáveis de 

controle, em relação à geografia de cada município (variável “ContrGeogr”), o tipo de solo (fonte: EMBRAPA), a quantidade de 

chuva (fonte: INGEO), a altitude e a temperatura média (fonte: IPEADATA), a distância em relação a Portugal (distância Euclidiana 

em graus calculada desde o ponto central de cada município até Lisboa)4 e o ano de fundação dos municípios (fonte: IBGE). 

Controlamos também pelo IDH Renda, IDH Educação, pela proporção da PEA urbana, e pelos anos de estudo da população. Estes 

últimos dados foram coletados do site do IPEADATA, e são referentes ao ano de 2000. 

Alguns dos dados utilizados referentes a características sócio-econômicas dos municípios (variável “Contrsócioc”), como o PIB 

per capita, e os Gastos públicos municipais per capita (variável “G”), também foram coletados através do site do IPEADATA e 
                                                
4 Dados fornecidos por Rodrigo Soares. 
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utilizou-se o ano 2000 como base para nossa análise, o último ano de censo realizado. O índice de GINI de renda que é variável de 

grande interesse desse estudo também tem como fonte o IPEADATA, ano de 2000. 

 
 3.1 Análise Descritiva da Amostra  

Média DP Observações Média DP Observações Média DP Observações
Indíce de GINI de desigualdade de terra 0,687 0,133 4671 0,730 0,116 2397 0,643 0,137 2274
Indíce de GINI de desigualdade de renda 0,561 0,585 5203 0,569 0,054 2717 0,552 0,062 2486
Persistência Política* 0,000061 0,00011 5208 0,000059 0,00010 2721 0,000063 0,00012 2487
Índice de Governança* 0,000407 0,00043 5208 0,000306 0,00033 2721 0,000517 0,00049 2487
Acesso à Justiça* 0,000112 0,00014 5208 0,000072 0,00010 2721 0,000156 0,00015 2487
Número TOTAL Empresas Públicas* 0,000046 0,00038 5208 0,000032 0,00020 2721 0,000061 0,00051 2487
Número de Cartórios* 0,000058 0,000114 5208 0,000040 0,000102 2721 0,000079 0,000123 2487
Número de Agências bancárias públicas*,** 0,000043 0,000150 5250 0,000040 0,000194 2721 0,000046 0,000079 2529
PIB *,*** 4,429 5,549 5206 3,273 5,845 2721 5,694 4,903 2485
GASTO *,*** 450,39 246,29 4361 375,94 216,57 2134 521,72 251,92 2227
* variáveis em termos Per Capita
** Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal  
*** variáveis em ln

TOTAL MUNICÍPIOS Pertencentes a CH Não pertencentes a CH

Tabela 1 - Estatísticas Descritivas para a amostra de todos o municípios, e dos pertencentes ou não a alguma das Capitanias Hereditárias

 
A tabela acima mostra as médias e os desvios padrão das variáveis dependentes do nosso modelo. Subdividimos nossa 

amostra em três grupos, o primeiro corresponde a todos os municípios, o segundo engloba apenas os municípios que pertenceram 

a alguma Capitania Hereditária, e o terceiro corresponde aos municípios que não pertenceram a nenhuma Capitania Hereditária. 

 Observa-se que o índice de Gini de desigualdade de terra está em acordo com o esperado, ou seja, mostra que a divisão 

das terras dos municípios que pertenceram a alguma CH foi menos homogênea em comparação ao grupo dos que não 

pertenceram. O mesmo é indicado pelo índice de Gini de Renda, os municípios que não pertenceram a CH’s no passado têm 

melhor distribuição de renda.  

A indicação esperada que o fato histórico ligado à criação das CH gerou maior concentração política entre os municípios que 

participaram desse processo não foi observada. Conforme indicado pela variável de Persistência Política os municípios que nunca 

pertenceram a CH no passado apresentam maior número de prefeitos reeleitos do que os que estavam dentro dos limites 

territoriais das CH’s. 

Os resultados das variáveis Índice de Governança e Acesso à Justiça são positivos, suas médias são maiores para os 

municípios que não estiveram ligados à divisão das CH’s. Portanto a qualidade das práticas governamentais e o acesso a 

instituições judiciárias nos mesmos parecem estar melhor avaliados.  
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 Em relação às variáveis que indicam concentração do poder público local vemos que há mais empresas públicas nos 

municípios que não pertenceram a CH’s. O mesmo se observa para as variáveis do número de Cartórios e número de agências 

bancárias públicas. Isto pode ser um forte indicativo de que estes municípios sejam mais burocráticos do que os que pertenceram a 

CH’s no passado.  

As variáveis PIB e GASTO apresentam média maior para os municípios que não pertenceram a nenhuma CH. Isto pode ser 

um indicativo de que tal sistema de colonização tenha tido impactos negativos sobre desenvolvimento e indicadores fiscais dos 

municípios que pertenceram a CH’s no passado. 
 
4. Implementação empírica 

 

Nossa hipótese sugere que o sistema de Capitanias teria deixado conseqüências importantes que explicariam não somente 

grande parte das desigualdades de terra ou renda atuais dos municípios que sofreram esse tipo de colonização, mas traria 

seqüelas em outras variáveis institucionais.  

Apesar do principal objetivo ser testar se a desigualdade de terra municipal observada hoje pode ser associada à locação 

histórica das CH’s no passado, e que nesse caso teríamos a escolha de produção de cana-de-açúcar como endógena ao tamanho 

da propriedade das fazendas e das CH’s, também busca-se identificar se a colonização via CH pode ter tido impacto em variáveis 

socioeconômicas que podem determinar características institucionais atuais dos municípios. 

Como se pretende estimar o efeito da colonização (CH) sobre diversas variáveis institucionais que podem estar 

correlacionadas, o método de estimação utilizado é o Seemingly Unrelated Regressions (SUR). A aplicação do método das 

Regressões Aparentemente Não Correlacionadas serve para a estimativa conjunta de diferentes equações que podem estar 

correlacionadas através dos resíduos. Diferentes regressões, mas que são compostas pelas mesmas variáveis explicativas, são 

modeladas com erros correlacionados – os erros incluem fatores que são comuns a todos os Ys – e, portanto, há ganhos na 

estimação conjunta das mesmas.  

Ou seja, o modelo a ser estimado em relação às variáveis institucionais pode ser escrito:  

iiiiioi uYXCicloDistPortCHCHY 543211 *
    (3) 
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Sendo Y o vetor que representa as 10 variáveis dependentes (Gini Terra, Gini Renda, Persistência Política, Índice de 

Governança, Acesso à Justiça, Número de Cartórios, Número de Agências Bancárias Públicas, Número total de Empresas 

Públicas, PIB e Gasto) já descritas acima, e X e Y os vetores que representam, respectivamente, ContrGeogr e Contrsóciec.  

CHi corresponde à variável Indice_CH (ou ao Indice_CHP dependendo da seção). DistPort corresponde à variável que mede a 

distância em relação a Portugal. ContrGeogr são as variáveis de solo, quantidade de chuva, temperatura e altitude, e as dummies 

de região (todas estas variáveis estão inseridas em todas as regressões de todas as seções). Contrsócioec são as variáveis de 

controle socioeconômico, que são o IDH Renda, IDH Educação, Anos de Estudos da População e Proporção da PEA Urbana (que 

também estão presentes em todas as regressões, em todas as seções). Ciclo inclui tanto a variável Ciclo_Cana quanto a 

Ciclo_Ouro. Conforme veremos adiante, em alguns casos fazemos testes sem essas variáveis, em seguida colocamos para medir 

seus impactos e ainda permitimos a interação destas com a distância para Portugal. Vale ressaltar que todas as variáveis 

Contrsócioec, as institucionais, e as socioeconômicas (assim com PIB e Gasto) estão em termos per capita.  

 

5. Resultados - SUR 
 

5.1. INDICE_CH usando toda a amostra 

 

 Rodamos um SUR para as 10 variáveis dependentes em questão - Gini Terra, Gini Renda, Persistência Política, Índice de 

Governança, Acesso à Justiça, Número de Cartórios, Número de Agências Bancárias Públicas, Número total de Empresas 

Públicas, PIB e Gasto.  

Incluímos as variáveis econômicas PIB e Gasto na nossa regressão principal pois esperamos encontrar efeito direto do 

sistema de CH’s sobre estas variáveis. Mas tendo consciência da possibilidade de existência de causalidade reversa entre 
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desenvolvimento e instituições fizemos também testes de 2 estágios para verificar se as instituições foram determinadas pelos 

sistema de CH’s num primeiro momento, e, teriam impactado, posteriormente, nas variáveis PIB e Gasto da atualidade.5  

Analisaremos o SUR de cada uma das 10 variáveis dependentes apresentando 4 variações para cada tabela. Na primeira 

coluna de cada tabela, em relação às variáveis de interesse históricas, controlaremos apenas pelo INDICE_CH. Na segunda 

coluna da tabela controlaremos pelo INDICE_CH e pelo INDICE_CH_DIST (interação entre a variável índice_CH e a distância com 

Portugal). A terceira variação insere à coluna anterior as variáveis CICLO_CANA e CICLO_OURO. A quarta e última variação de 

cada uma das 10 tabelas trará a variável dependente sendo controlada pelas variáveis da coluna 3 e também por 

CICLO_CANA_DIST e CICLO_OURO_DIST (interação entre as variáveis ciclos e a distância com Portugal). As demais variáveis 

de controle citadas e especificadas na seção “Dados” estão presentes em todas as variações de cada SUR.  

 Além das variáveis de controle geográfico inserimos no nosso modelo as variáveis de controle socioeconômicas 

contemporâneas já citadas (IDH Renda, IDH Educação, Anos de Estudo da População e PEA rural). A razão disso é que dado que 

nossa variável dependente de maior interesse é relativa a uma característica do passado, imaginamos que tenha influência sobre 

estas variáveis também. Assim, o que estimamos é o efeito líquido das variáveis socioeconômicas.6  

A tabela 1 do anexo é referente ao resultado do SUR de todas as variáveis independentes descritas sobre o Gini Terra. Na 

coluna A observamos que quase todas as variáveis independentes socioeconômicas são significativas a 5% de confiança, apenas 

a variável Altitude é significativa a 10%. As variáveis Ano de Fundação, Distância de Portugal, e o fato de o município ter 

pertencido à região norte, não se mostram significativas para determinar a desigualdade de terra. Temos como resultado que o fato 

de o município ter pertencido a alguma CH no passado influencia positivamente o Gini Terra, ou seja, as CH’s e a data de criação 

daquele município influenciam de forma negativa a sua distribuição das terras. Quanto mais antigo for o município que tiver 

pertencido a alguma CH, maior concentração de terras este apresentará. Isto sugere que o principal pressuposto deste trabalho, 

qual seja, a influência negativa na distribuição de terras do sistema de Capitanias (Índice CH) e da idade de formação do município 

parece encontrar apoio nos resultados.  Ou seja, temos que quanto maior a distância do ano de criação do município em relação 

                                                
5 Fizemos 6 testes de 2 estágios. Consideramos o impacto do Índice_CH e Índice_CH_Dist sobre 3 variáveis que instrumentalizadas: Gini Terra, Persistência Política 

e Índice de Governança – fizemos combinações 2 a 2 para o primeiro estágio. E logo, no segundo estágio, medimos o impacto dessas variáveis (Gini Terra, Persistência 
Política, Índice de Governança) sobre PIB e Gastos. Não se verificou significância estatística para nenhum dos testes de 2 estágios gerados. 

6 Rodamos as regressões sem as mesmas e observamos que os resultados são qualitativamente similares, porém mais robustos. 
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ao município mais novo da CH, ou seja, quanto mais ligado à formação das CH’s for município, maior desigualdade de terra este 

apresenta.  

Na coluna B, em que adicionamos a variável Indice_Ch_Dist, vemos que o fato de o município ter pertencido a alguma CH no 

passado, ponderado também por sua distância em relação a Portugal, influencia negativamente o Gini Terra. Em relação ao 

resultado da coluna anterior concluímos que uma maior distância do município de Portugal influencia de forma positiva a 

distribuição de terra daqueles municípios que pertenceram a alguma CH, diminuindo seu índice Gini, melhorando assim sua 

distribuição de terras.  Há duas diferenças de resultados em relação à coluna A: a altitude deixa de ser significativa para explicar o 

Gini Terra; e a distância de Portugal se mostra significativa, a 5%. É interessante ressaltar que o efeito isolado desta última variável 

sobre o Gini Renda é positivo, isto é, quanto maior a distância em relação a Portugal (sem se considerar a influência do sistema de 

CH’s) pior a distribuição de terras.  

Vale a pena dar importância especial aos resultados em relação à distância em relação a Portugal. ACEMOGLU (2001a) e 

Naritomi et al (2007), por exemplo, em seus estudos já citados comentam tal fato. Diversos outros estudos que também possuem a 

variável Distância em Relação à linha do Equador como controle, na maioria das vezes, encontram resultados negativos em 

relação ao regressando. Obviamente, estes resultados dependem do regressando em questão, mas, de forma geral, a maioria dos 

resultados valida o argumento de que os municípios localizados nos trópicos são menos desenvolvidos e apresentam piores 

indicadores socioeconômicos e institucionais. Nosso resultado, analisando essa variável isoladamente, foi contrário a essa teoria. 

Porém, levando em conta especificamente a formação das CH’s e o modo como funcionou tal sistema, quando interamos o 

Indice_CH com a distância em relação a Portugal encontramos resultados que validam este argumento. Portanto, com base nos 

resultados, podemos inferir que, de alguma maneira, as CH’s mais distantes de Portugal, pelo menos no quesito distribuição de 

terras, foram beneficiadas positivamente. Esta hipótese, conforme defendido pelos trabalhos anteriores, pode estar ligada ao 

argumento de que as metrópoles acabavam se preocupando em proteger e desenvolver melhor as terras mais distantes 

geograficamente e de mais difícil acesso e controle. Pela maior distância se esforçaram mais fortemente e terminaram por 

desencadear um desenvolvimento e formação mais benéfica das regiões mais afastadas em detrimento das mais próximas. Por 

exemplo, na coluna B temos que o impacto do coeficiente da variável Indice_CH_Dist sobre o Gini Terra é marginal, e apresenta 

valor -0,038. O que significa que um aumento de 1% na variável Indice_CH_Dist tem impacto de -0,038 no Índice Gini Terra.  
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 Em relação aos resultados das variáveis socioeconômicas temos resultados em acordo com o esperado. Maior proporção da 

PEA urbana influencia de forma negativa a distribuição de terras do município. Esse resultado nos leva a pensar que dado que 

existe hoje no Brasil uma tendência à urbanização, um município que apresenta altas taxas da PEA urbana já possui um nível 

avançado de êxodo, e mais população urbana em relação à rural já indica que houve desinteresse, no passado, por desenvolver a 

vida na área agrícola. Tal desenvolvimento urbano, e o conseqüente desinteresse pelas regiões do campo, tendem a aumentar 

ainda mais a concentração das terras rurais daquele município. E melhores IDH renda, IDH educação e mais anos de estudos da 

população resultam em mais igualdade na distribuição de terras. Faz sentido pensar que uma população com condições de ser 

mais escolarizada e de ter renda mais igualitária desfrute de um menor Gini Terra.  

Com a coluna C, na qual adicionamos também os controles Ciclo_Cana e Ciclo_Ouro, vemos que os resultados da tabela 

anterior não são alterados. Mais importante ainda, observamos que os efeitos isolados do fato de o município ter pertencido a 

áreas de colonização do ciclo cana ou do ciclo do ouro, parecem não afetar a distribuição de terras. Isto reforça a hipótese de que 

a desigualdade de terras parece ter sido influenciada diretamente pela forma de colonização das CH’s. Para reforçar os resultados 

anteriores, temos que, inserindo os controles Ciclo_Cana_Dist e Ciclo_Ouro_Dist, não alteram qualitativamente os resultados da 

coluna C, e tampouco estas últimas variáveis, que levam em conta a distância em relação a Portugal dos municípios que 

participaram dos ciclos, mostram-se significativas na determinação do Gini Terra.  

A tabela 2 é similar à tabela 1, a única diferença é que a variável dependente do SUR nesta é a Persistência Política. Na 

coluna 1 as variáveis Ano de Fundação, Proporção da PEA urbana, e as dummies de região não são significativas para determinar 

a persistência política. Inclusive a variável de interesse, Indice_CH, não se mostra significativa para determinar a persistência 

política. 

 Na coluna B desta tabela observamos resultados mais interessantes. Quando inserimos a variável Indice_CH_Dist temos 

que além desta se mostrar significativa para explicar a persistência política, a variável Indice_CH também passa a ser significativa. 

Esta última tem relação inversa com a variável dependente, ou seja, determina menor persistência política, enquanto que a 

primeira, em que se leva em conta além da influência do sistema de CH’s a distância de Portugal, determinam municípios com 

maior concentração partidária nas eleições quanto mais distante o município for de Portugal. A distância do município em relação a 

Portugal indica que menor proximidade em relação a este país determina menor número de reeleições municipais. 
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Em relação às características socioeconômicas dos municípios observamos que as variáveis IDH Renda e IDH Educação 

demonstram que maiores índices nesses dois quesitos determinam menos persistência política municipal. Quanto mais anos de 

estudo tem a população do município maior o número de reeleições que este apresenta. A diferença do impacto do IDH Educação 

e dos anos de estudo da população sobre a persistência política pode ser explicada por como o IDH Educação é calculado. Este 

último é uma média entre os índices de taxa de alfabetização (que é a percentagem das pessoas com capacidade de ler e 

escrever) e de taxa bruta de freqüência à escola, sendo que os pondera com peso 2 e 1, respectivamente. Dessa maneira, ao 

contrário dos anos de estudo da população, o IDH Educação não é uma medida do nível de escolaridade dos cidadãos. Portanto 

faz sentido que haja uma consciência maior da população com mais anos de estudo em relação a um direcionamento e preferência 

partidária. Maior número de reeleição pode indicar que as pessoas mais escolarizadas analisam e acompanham melhor a 

qualidade do governo do seu município, através de um melhor processamento de informação e, com isso, optam por uma 

consistência no governo, sendo simpatizante a um partido específico e mantêm o prefeito atual no poder (que já tinha tido maioria 

de votos na eleição que venceu), ou, pelo menos, votam no mesmo partido. Pessoas apenas alfabetizadas, mas que não possuem 

um bom nível de escolaridade, por exemplo, podem não ter um partido de preferência e, com isso, seriam mais vulneráveis a 

mudar o voto do partido e do candidato que haviam votado anteriormente.   

Na coluna C, com a inclusão dos controles Ciclo_Cana e Ciclo_Ouro, apenas há diferença no IDH renda, que deixa de ser 

significativo. Esses dois novos controles não se mostraram significativos na influência do número de reeleições municipais. 

A coluna D reforça os resultados anteriores e mesmo com a interação da distância de Portugal com os ciclos não há qualquer 

impacto na explicação da concentração política municipal. 

Na tabela 3 a variável dependente é o Índice de Governança. Na coluna A as únicas variáveis que apresentaram significância 

estatística para determinar o regressando foram proporção da PEA urbana, os anos de estudo da população e as dummies 

nordeste e sudeste.  

Tem-se que quanto maior a proporção da PEA urbana pior práticas governamentais apresenta o município. E observa-se que 

quanto mais anos de estudo tem a população o município apresenta melhores práticas governamentais. O fato de o município 

pertencer às regiões nordeste e sudeste indica a predisposição destes a apresentar pior índice de governança. 
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Na coluna B, com a inclusão da variável Indice_CH_Dist, os resultados não mostram nenhuma alteração em relação à coluna 

1.   

Pela coluna C conclui-se que a variável Ciclo_Cana parece indicar que o fato da criação do município estar ligada à 

colonização através deste ciclo influencia positivamente a qualidade das suas práticas governamentais. As demais variáveis não 

apresentaram alteração nos seus resultados. 

A última coluna mostra que com os novos controles o Ciclo_Cana deixa de ser significativo. Os demais resultados não se 

alteram.  

Na tabela 4 a variável dependente é a variável Acesso à Justiça. Na coluna A, temos que apenas os anos de estudo da 

população e as dummies nordeste e sudeste são significativos para determinar aquela variável.  

 Conforme o esperado comprovou-se que quanto mais anos de estudo apresenta a população municipal maior o número de 

instituições judiciárias presentes no município. As dummies nordeste e sudeste indicam pior acesso à justiça aos municípios 

pertencentes a essas regiões. Nas colunas B, C e D vemos que a inclusão do Indice_CH_Dist não altera qualitativamente os 

resultados anteriores.  

Na tabela 5 a variável dependente do SUR é o Número Total de Empresas Públicas per capita. Para as 4 colunas temos os 

mesmos resultados, quais sejam, apenas os anos de estudo da população e as dummies regionais apresentam relação 

significativa com o número de empresas públicas municipais per capita. Observa-se que quanto mais escolarizada é a população, 

maior o número de empresas públicas existentes no município. As dummies regionais apresentam relação negativa com o número 

de empresas públicas.  

Na tabela 6 a variável dependente do SUR é o Número de Cartórios per capita. Para as 4 colunas os resultados são similares. 

Não há significância estatística das variáveis históricas de interesse.  

 Já as variáveis socioeconômicas relevantes para determinar o número de cartórios municipais são o IDH renda e os anos 

de estudo da população. As duas apresentam relação positiva com o número de cartórios. A distância de Portugal também se 

mostrou significativa e indica que quanto mais próximo o município está de Portugal maior número de cartórios apresenta, o que 

sugere que esta variável é influenciada pela distância geográfica da colônia e não pelo processo de colonização. As dummies 

nordeste e sudeste são significativas e apresentam relação negativa com o número de cartórios.  
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Na tabela 7 a variável dependente do SUR é o número de agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal per 

capita. Na coluna A apenas as variáveis Distância de Portugal e IDH Renda se mostraram significativas, e a 5%.   

Comprova-se que quanto maior a distância de Portugal menor concentração de poder público o município apresenta. E quanto 

mais alto o IDH renda do município maior seu número de agências públicas. 

Na coluna B a nova variável de controle altera o resultado e passa a indicar que o fato de o município ter sofrido influência 

mais antiga do sistema de CH’s teria determinado maior concentração de poder público municipal. A relação da variável 

Indice_CH_Dist, também significativa, para determinar o número de agências bancárias públicas é negativa. Os demais resultados, 

em relação à coluna A, não se alteraram. 

Na coluna C a inclusão das variáveis de ciclo retiram as significâncias do Indice_CH e do Indice_CH_Dist, e apenas a variável 

Ciclo_Cana é significativa e apresenta relação positiva com o número de agências bancárias públicas. Na coluna D nenhuma das 

variáveis históricas de interesse se mostra significativa. 

Na tabela 8 apresentamos o resultado do SUR em que o regressando é o Gini Renda. Os resultados das 4 colunas são os 

mesmos, apenas há diferença na magnitude dos parâmetros. As variáveis de controle socioeconômicas são significativas e 

apresentam relação inversa com o Gini Renda, com exceção da variável IDH Renda que é positivamente relacionada ao Gini 

Renda. O IDH Renda é um indicador de renda calculado pelo PIB real per capita em dólares, segundo a paridade do poder de 

compra. Portanto IDH Renda muito alto indica PIB municipal per capita alto, mas não necessariamente bem distribuído. O resultado 

indica que poderia haver uma consistência na relação de que municípios com PIB muito alto possuam maior concentração de 

renda do que municípios menos desenvolvidos.  

A variável Indice_CH também apresenta relação positiva com a variável dependente, indicando que o sistema de CH’s, 

ponderado pela idade do município, teriam gerado mais desigualdade na distribuição da renda. A dummy nordeste é a única que se 

apresentou não significativa.    

Na tabela 9 a variável dependente do SUR é o PIB. As variáveis que se mostraram significativas têm relação positiva com o 

PIB, são elas: Distância de Portugal, IDH Renda, IDH Educação e Anos de Estudo da População. As dummies norte e centro-oeste 

são significativas e apresentam parâmetros negativos.  
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Na coluna B, a variável de interesse inserida além de ser significativa coloca o Indice_CH como significativo nos resultados 

também. Esta última tem efeito positivo no PIB, e a ponderação desta com a distância de Portugal diminui o PIB. Ou seja, ter 

pertencido a CH’s e estar afastado de Portugal (características analisadas separadamente), influenciam positivamente o PIB, mas 

a interação dessas duas características conjuntamente (consolidadas em uma única variável) é prejudicial ao PIB municipal. Nota-

se assim que há consistência nos resultados em relação à variável distância de Portugal interada, já que o efeito do Indice_CH é 

sempre contrário ao do Indice_CH_Dist.  

Quando inserimos os ciclos na regressão, na coluna C, as variáveis Indice_CH e Indice_CH_Dist perdem a significância. O 

ciclo da cana (significante a 5%) se mostra relevante para explicar um PIB municipal mais alto, e o ciclo do ouro (significativo a 

10%) tem efeito contrário, afeta negativamente o PIB.  

Na coluna D temos que as únicas variáveis de interesse históricas que se mantêm significativas são: Indice_CH_Dist, 

Ciclo_Cana e Ciclo_Cana_Dist. Sendo que as duas primeiras apresentam parâmetros negativos e a última tem efeito positivo sobre 

o PIB. Observamos assim que o efeito do ciclo da cana no PIB é ambíguo. Quando inserimos mais controles históricos levando-se 

em conta a distância de Portugal, seu efeito muda. 

Por fim, a tabela 10 apresenta resultados do SUR em que o Gasto Público é o regressando. O Indice_CH se mostrou 

significativo e seu efeito no Gasto é negativo. A distância de Portugal, juntamente com as variáveis IDH Renda e Anos de Estudo 

da População, determina maiores gastos municipais.  

Na coluna B a variável inserida não altera os resultados da coluna A. Esta última variável é significativa e apresenta relação 

positiva com o Gasto. Na coluna C os resultados da coluna anterior se mantêm. O ciclo da cana é significativo e determina maiores 

gastos municipais, e o ciclo do ouro influencia de maneira inversa o regressando. 

Finalmente, na coluna D, observa-se que os efeitos do ciclo da cana (inclusive o que pondera a distância de Portugal) não 

explicam os gastos municipais. Interessantemente o resultado do ciclo ouro é contrário ao da coluna anterior (este passa a 

influenciar de maneira diretamente proporcional a variável dependente) e a variável Ouro_Dist apresenta relação inversa com o 

Gasto.   

 

5.2. INDICE_CH usando amostra reduzida (apenas quando CH=1) 
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Nessa seção rodamos os mesmos SUR da seção anterior, com a diferença que aqui o fazemos para a amostra apenas dos 

municípios que pertenceram a alguma CH no passado, ou seja, que têm valor 1 na variável CH. Os municípios que não 

pertenceram a nenhuma CH estão fora da amostra desta seção. Na seção da amostra completa tínhamos 3.935 observações para 

cada uma das variáveis dependentes, neste caso, com a redução da amostra, esse número fica reduzido a 1.916. 

Os resultados das tabelas 11 e 12 reconfirmam os resultados observados na seção anterior. Na tabela 13 temos que o 

Indice_CH apenas impacta no índice de governança na coluna A, e seu efeito sobre o regressando é negativo. Em nenhuma das 

colunas o Indice_CH_Dist se mostra significativo. E para os outros testes apenas o ciclo cana influencia o índice de governança, na 

coluna C, e com parâmetro positivo. 

Na tabela 14 os resultados sobre a variável Acesso À Justiça do Indice_CH são significativos e negativamente relacionada à 

variável dependente nas 3 últimas colunas. Na coluna A essa variável não se mostra significativa. O Indice_CH_Dist é significativo 

nas três colunas e com influência positiva sobre o regressando. Nenhuma das variáveis de ciclo é relevante para explicar o acesso 

à justiça que oferece o município. 

Na tabela 19, na coluna C, temos que apenas a variável Ciclo_Cana é significativa e positivamente correlacionada ao PIB. Na 

coluna D, quando inserimos Ciclo_Cana_Dist, o efeito da variável Ciclo_Cana fica negativo, e a variável interagida com a distância 

apresenta parâmetro positivo no impacto sobre o PIB. Portanto quando se adiciona o controle sobre o ciclo da cana pela distância 

em relação a Portugal observamos que esta última determina melhor PIB além de tornar negativo o efeito sobre o PIB de 

municípios que sofreram colonização de cana-de-açúcar em que a distância em relação à metrópole não é considerada. Isto 

comprova a importância do efeito da distância em relação a Portugal para determinar o desenvolvimento do município.  

Na tabela 20 temos que o Indice_CH é significativo e apresenta relação inversa com o Gasto para as 3 últimas colunas. O 

Indice_CH_Dist é significativo também nas 3 colunas mas seu efeito sobre o Y é positivo. Em relação às variáveis de ciclo apenas 

Ciclo_Cana, na coluna C, se mostra relevante e determina maiores gastos municipais.  

 

5.3. INDICE_CHP usando toda a amostra  
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Neste exercício rodamos dois SUR controlando pela variável de interesse histórica Indice_CHP. No primeiro SUR controlamos 

por esta apenas (além dos demais controles), e no segundo SUR controlamos também pela interação desta com a distância de 

Portugal (Indice_CHP_Dist). Nesta seção, portanto, temos 10 tabelas com apenas 2 colunas cada uma. 

Os resultados do primeiro SUR são consistentes com o esperado. A variável Indice_CHP é significativa e tem relação 

diretamente proporcional com o Gini Terra e o Indice_CHP_Dist, na coluna B, é significativo e tem relação inversa com o 

regressando. Mais uma vez tivemos que multiplicar por mil os parâmetros das variáveis de interesse, já que apresentam efeito 

marginal sobre o regressando. 

Serão ressaltados nesta seção apenas os resultados que apresentaram diferença relevante aos das seções anteriores. Na 

coluna A da tabela 23 o Indice_CHP não é significativo. Na coluna B temos que as duas variáveis de interesse (Indice_CHP e 

Indice_CHP_Dist) se mostram significativas a 10%. O Indice_CHP tem relação inversa com o Índice de Governança, e o 

Indice_CHP_Dist determina, ao contrário, maior índice de governança. Dado que no resultado principal (tabela 3) as duas variáveis 

de interesse históricas (Indice_CH e Indice_CH_Dist) não se mostraram significativas para determinar o Índice de Governança, há 

a indicação de que a área proporcional de cada Capitania parece ter importância influência na determinação de algumas variáveis 

institucionais. 

Na tabela 24, na coluna B, encontramos significância, a 10%, para as duas variáveis de interesse. O Indice_CHP influencia 

com melhor acesso à justiça, enquanto que esta com a interação da distância em relação a Portugal influencia negativamente o 

nível de acesso à justiça. Assim sendo, comparativamente ao resultado da tabela 4, em que as variáveis de interesse históricas 

(Indice_CH e Indice_CH_Dist) não se mostraram significativas para determinar o regressando, temos, outra vez, indicação da 

relevância do impacto da área proporcional das Capitanias na determinação das condições institucionais atuais dos municípios. 

Finalmente, na tabela 28, na coluna A, o impacto do Indice_CHP é positivo sobre o Gini Renda. Quando inserimos o 

Indice_CHP_Dist, na coluna B, temos uma inversão de efeitos já observada anteriormente, esta última entra com efeito positivo, e 

o sinal da Indice_CHP é invertido. Na tabela 8 apenas o Indice_CH é significante e apresenta relação positiva com o Gini Renda, 

indicando maior desigualdade na distribuição de renda.  

 

6. Robustez  
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Nesta seção adicionamos controles (além dos já apresentados nas seções anteriores) sobres as variáveis Indice_CH e 

Indice_CH_Dist para garantir a robustez dos resultados já apresentados. Verificaremos aqui que os resultados anteriormente 

encontrados para os coeficientes das nossas principais variáveis de interesse históricas apresentam consistência sobre as 

variáveis institucionais analisadas. Ou seja, esperamos não encontrar qualquer diferença nos resultados anteriores quando 

inserimos controles distintos. Com isso se reforçará a validade dos testes empíricos deste trabalho.   

Temos três subseções: na primeira controlamos por dummies estaduais, na segunda pela população municipal, e na terceira 

pela área municipal.  

 

6.1. Dummies estados 

 

Neste exercício (tabelas 31 a 40) as variáveis Indice_CH e Indice_CH_Dist apenas mostraram efeito marginal (também 

multiplicamos por mil seus parâmetros) significativo para os seguintes regressandos: Gini Terra (tabela 31), Persistência Política 

(tabela 32), Número de Agências Bancárias Públicas (tabela 37), Gini Renda (tabela 38) e Gastos (tabela 40).  

Na tabela 31 a variável Indice_CH, conforme o resultado da tabela 1, apresenta parâmetro positivo, isto é, sugere influência 

negativa na distribuição de terras do sistema de Capitanias. Também validando o resultado principal do trabalho o Indice_CH_Dist 

influencia de forma positiva a distribuição de terras dos municípios que pertenceram a alguma CH.  

A tabela 32 também valida os resultados da tabela 2. Temos que o Indice_CH determina menor número de prefeito reeleitos, 

enquanto que o Indice_CH_Dist determina municípios com maior concentração partidária quanto mais longe geograficamente estes 

se localizarem de Portugal. 

Comparando com a tabela 7, a tabela 37 reforça os resultados de que o fato de o município ter sofrido influência mais antiga 

do sistema de CH’s determinou maior concentração de poder público local. O Indice_CH_Dist também apresenta relação inversa 

com o número de agências bancárias públicas municipais per capita.   

Com a tabela 38 observamos que o efeito do Indice_CH sobre a distribuição de renda é negativo, ou seja, aumenta o Gini 

Renda. A variável histórica interagida com a distância em relação a Portugal, como o esperado, apresenta efeito inverso, seu 
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parâmetro é negativo. Na tabela 8 o efeito do Indice_CH é semelhante ao encontrado nesta seção, já a variável Indice_CH_Dist 

não apresentou significância estatística na tabela 8.   

A tabela 40 também reforça os resultados da tabela 10. O efeito do Indice_CH sobre os Gastos é negativo, e o 

Indice_CH_Dist apresenta parâmetro positivo. 

Observamos portanto que os resultados desta seção são consistentes com os do teste principal, e os sinais das duas variáveis 

de interesse históricas, conforme esperado, são opostos.  

 

6.2. População municipal 

 

Quando controlamos pela população municipal (tabelas 41 a 50) encontramos significância marginal para as variáveis 

Indice_CH e Indice_CH_Dist para as variáveis dependentes: Gini Terra (tabela 41), Persistência Política (tabela 42), Número de 

Agências Bancárias Públicas (tabela 47), PIB (tabela 49) e Gastos (tabela 50). Para Gini Renda (tabela 48) apenas o Indice_CH 

se mostra significativo, e a 10%.  

As tabelas 41, 42, 47, 48 e 50 reforçam os resultados anteriores. O único resultado a ser ressaltado é que, diferentemente da 

seção anterior, em que controlamos por dummies estaduais, as variáveis históricas de interesse se revelaram significativas na 

determinação do PIB (tabela 49). Observa-se que o efeito do Indice_CH é positivo sobre o PIB, e o parâmetro Indice_CH_Dist tem 

relação inversa com o PIB. Estes resultados também confirmam os encontrados na tabela 9. 

 

6.3. Área municipal 

 

Finalmente, controlando pela área municipal (tabelas 51 a 60), as duas variáveis de interesse apresentam efeito marginal 

significativo sobre: Gini Terra (tabela 51), Persistência Política (tabela 52), Número de Agências Bancárias Públicas (tabela 57), 

PIB (tabela 59) e Gastos (tabela 60).  

Os resultados desta seção são semelhantes aos observados na seção 6.2. A diferença está na tabela 58, em que o 

regressando é o Gini Renda. Nesta seção nenhuma das variáveis históricas de interesse se mostraram significativas para explicar 
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a variável dependente Gini Renda. Na tabela 48 o Indice_CH, quando controlado pela população municipal, indicou pior 

distribuição de renda municipal. Quando o controle é feito pela área municipal esta variável captura e anula do efeito das CH´s 

sobre o Gini Renda. Isto parece indicar que o efeito das CH´s captura, em parte, um efeito negativo de concentração de área do 

município 

Os demais resultados das variáveis históricas de interesse apresentam sobre todos os regressandos o mesmo sinal do 

parâmetro e, inclusive, mesmo nível de significância da seção anterior.  

A seção de robustez, portanto, confirmou a consistência dos resultados encontrados na seção principal deste trabalho (seção 

5.1). Todos os resultados com significância estatística manifestaram os mesmos efeitos sobre as variáveis institucionais e 

econômicas analisadas.    

 

  7. Conclusão 
 

Os resultados sugerem que o fato de o município ter pertencido a alguma CH no passado influencia positivamente o Gini 

Terra, ou seja, as CH’s e a data de criação daquele município parecem influenciar de forma negativa a sua distribuição das terras. 

Quanto mais antigo for o município que tiver pertencido a alguma CH, maior concentração de terras este apresentará. Isto sugere 

que a concentração de terras no período de colonização do Brasil tem influência na concentração de terras observada até nos dias 

de hoje.  

Observamos também que uma maior distância do município em relação a Portugal parece influenciar de forma positiva a 

distribuição de terra daqueles municípios que pertenceram a alguma CH, diminuindo seu índice Gini, melhorando assim sua 

distribuição de terras. Isto pode ser observado devido ao argumento de que pela maior distância as metrópoles se esforçaram mais 

fortemente e terminaram por investir mais (o que teria desencadeado um melhor desenvolvimento) nas colônias mais afastadas. 

Adicionando os controles Ciclo_Cana e Ciclo_Ouro observamos que os efeitos isolados do fato de o município ter pertencido a 

áreas de colonização do ciclo cana ou do ciclo do ouro não parecem afetar em nada a distribuição de terras. Isto reforçou a 

hipótese principal do nosso trabalho e reforçam a nossa teoria de que a desigualdade de terras parece ter sido determinada 

anteriormente, pelas CH’s.  
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Em relação à persistência polícia observamos que o Indice_CH determina menor persistência política, enquanto que o 

Indice_CH_Dist determina municípios com maior concentração partidária nas eleições quanto mais distante o município for de 

Portugal. A distância do município em relação a Portugal, analisada isoladamente, indica que menor proximidade em relação a este 

país determina menor número de reeleições municipais. Uma plausível explicação para isto é a elevada troca de partidos por parte 

dos políticos mas não consegue-se afirmar que há alternância de poder, e sim de partidos. 

Na seção principal deste trabalho (SUR para amostra total) as variáveis históricas de interesse não revelaram nenhum impacto 

sobre o Índice de Governança nem sobre as variáveis: Acesso à Justiça, Número Total de Empresas Públicas (per capita), Número 

de Cartórios (per capita).  

O Indice_CH e o Indice_CH_Dist se mostraram relevantes para explicar o número de agências do Banco do Brasil e da Caixa 

Econômica Federal per capita. Há a indicação de que o fato de o município ter sofrido influência mais antiga do sistema de CH’s 

teria determinado maior concentração de poder público municipal. A relação da variável Indice_CH_Dist para determinar o número 

de agências bancárias públicas é negativa. 

Em relação ao Gini Renda verificamos que a variável Indice_CH apresenta relação positiva com a variável dependente, 

indicando que o sistema de CH’s, ponderado pela idade do município, teriam gerado mais desigualdade na distribuição da renda. 

Vimos também que o Indice_CH tem efeito positivo no PIB, e a ponderação desta com a distância de Portugal diminui o PIB. 

Verificou-se consistência nos resultados em relação à variável distância de Portugal interada, já que o efeito do Indice_CH é 

sempre contrário ao do Indice_CH_Dist, para todos os exercícios realizados. 

Finalmente, em relação à variável Gasto Público, observou-se que o Indice_CH tem efeito negativo sobre o Gasto, e o 

Indice_CH_Dist apresenta relação positiva com o regressando.  

Apesar de que os resultados de que os testes empíricos parecem confirmar a nossa hipótese principal sobre colonização por 

capitanias hereditárias e desigualdade de terra, é necessário fazer ressalvas em relação a esses resultados. Pode haver problemas 

na forma em que construímos os dados (tomamos algumas hipóteses para determinar o período de encerramento do sistema de 

CH´s e dos ciclos). Se forem tomados em conta períodos um pouco diferentes as medidas de ciclos serão distintas e, com isso, 

possivelmente gerem resultados um pouco diferentes aos encontrados. Há também limitação na construção das variáveis 
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institucionais, por exemplo, e estudos adicionais com outras variáveis institucionais são necessários. Além disso, existem as 

limitações de dados em cross-section. 
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