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HISTÓRIA - CICLO DA CANA DE AÇÚCAR – EMPRESA AÇUCAREIRA E TRÁFICO NEGREIRO 

Para defender a posse da terra, 
protegendo-a de ameaças estrangeiras, 
Portugal decidiu colonizar o Brasil. Mas, 
para isso, seria preciso desenvolver uma 
atividade econômica lucrativa que 
compensasse o empreendimento. 
 A solução encontrada por Portugal 
foi implantar a empresa açucareira, em 
certos trechos do litoral brasileiro, uma 
vez que o açúcar era produto de grande 

interesse para o comércio europeu. Por meio dele, seria possível organizar o cultivo 
permanente do solo, iniciando o povoamento sistemático da colônia. 
 Ao decidir implantar a empresa açucareira no Brasil, Portugal deixava a 
atividade meramente predatória (extração de pau-brasil) e iniciava a montagem de 
uma organização produtiva dentro das diretrizes do sistema colonial. 
 
Por que produzir açúcar? 
 São muitos os fatores que levaram Portugal a implantar a empresa açucareira 
no Brasil. Vejamos os principais: 
• condições geográficas favoráveis ao desenvolvimento da lavoura canavieira: clima 
quente, chuvas, solo de massapé no litoral do Nordeste. 
• experiência portuguesa, bem-sucedida, com o cultivo de cana-de-açúcar na ilha da 
Madeira e no arquipélago dos Açores; 
• perspectiva de enormes lucros que a metrópole poderia obter com a produção do 
açúcar, enquadrada no sistema colonial mercantilista; 
• participação financeira dos holandeses, que controlariam o transporte, o refino e a 
distribuição do açúcar no mercado europeu.  
 
No negócio do açúcar, os portugueses exerceram o domínio da produção, enquanto 
os holandeses controlaram a distribuição comercial. Como produzir dava menos 
lucro que comercializar, o negócio do açúcar foi mais vantajoso para holandeses do 
que para portugueses. 
 

 
 
 
Mão de obra escrava 
 A empresa açucareira, além de experiência produtiva e capitais, necessitava 
também de mão-de-obra, isto é, pessoas que trabalhassem nos engenhos. Não seria 



  

de Portugal que viriam essas pessoas, pois sua população, em meados do século XVI, 
era escassa. 
 O colonizador insistiu em escravizar o índio, procurando aproveitá-lo, agora, na 
empresa açucareira. Entretanto, a escravização do índio não era tão conveniente ao 
sistema colonial mercantilista. À coroa portuguesa interessava uma solução mais 
lucrativa, ou seja, o uso de mão-de-obra africana, o que alimentaria o tráfico negreiro. 
 
A opção pelo escravo negro  
 Diversas causas são apontadas pela historiografia tradicional para explicar o 
desinteresse do português pela escravização do índio em contraposição à do negro: 
• A inadaptação do índio para o trabalho agrícola, na medida em que este era a 
incumbência das mulheres indígenas. Havia uma barreira cultural que o colonizador 
não podia romper. 
• Os negros eram tecnicamente mais avançados do que os índios brasileiros, que ainda 
estavam na Idade da Pedra. 
• Os indígenas eram mais “selvagens” e hostis à escravidão, enquanto os negros 
revelavam temperamento mais subserviente. 
• Vários setores da Igreja se opuseram à escravização indígena, mas não combateram 
a escravização negra. 
 Algumas dessas causas podem ter sua parcela de importância. Há outras, 
porém, que são inadmissíveis, são mitos: o da passividade do negro, por exemplo. De 
qualquer maneira, nenhuma dessas causas é determinante para explicar a opção pela 
escravidão negra. 
 A preferência pelo africano pode ser compreendida como mais um elemento 
da engrenagem do sistema colonial. Os ganhos comerciais com a captura do indígena 
ficavam dentro da colônia, entre aqueles que se dedicavam a esse tipo de atividade. 
Já os lucros do comércio negreiro dirigiam-se para a metrópole, ou seja, para a 
burguesia envolvida nesse comércio e para a coroa, que recebia impostos. Por isso, a 
escravidão negra foi incentivada, enquanto a do índio foi desestimulada e até mesmo 
proibida. Percebe-se, então, que a “opção” pela escravidão negra foi, na verdade, uma 
imposição do sistema colonial.  
 
O lucrativo tráfico negreiro     
 Quando Portugal decidiu implantar no brasil a escravidão 
negra, o tráfico negreiro já era um grande negócio desde o início do 
século XVI. O comércio de escravos obedecia ao seguinte processo: 
os traficantes capturavam os negros nas colônias portuguesas da 
África e, depois de transportá-los pelos mares, vendiam-nos para diversos 
interessados. Entre esses, estavam as colônias espanholas, onde os escravos 
alcançavam os melhores preços devido à exploração das minas de ouro e prata. 



  

Quando a atividade açucareira começou a adquirir importância, os traficantes de 
escravos, interessados em ampliar seu negócio, voltaram-se para o Brasil. Com isso, o 
comércio negreiro ampliou seu mercado, tornando-se um dos mais lucrativos setores 
do comércio colonial.  
 As principais regiões do Brasil que receberam escravos negros foram Bahia e 
Pernambuco, locais onde a produção de açúcar mais prosperou. 
 O trabalho do africano foi de tal modo assimilado pela empresa açucareira que, 
em 1711, o escravo negro foi chamado de “as mãos e os pés do senhor de engenho”, 
em frase célebre do jesuíta italiano André João Antonil (1650-1716), que viveu por 
muito tempo na Bahia.    
 

Características da propriedade agrícola 
 A grande propriedade agrícola, na qual se baseava o sistema colonial, tinha 
duas características fundamentais. Era: 
•monocultura – especializada na produção em larga escala de apenas um gênero 
tropical de alto valor, tendo em vista as necessidades do mercado europeu; 
•escravocrata – utilizava o trabalho dos negros escravos importados da África. 
 O engenho de açúcar, exemplo típico da grande propriedade agrícola, 
enquadrava-se perfeitamente dentro dos mecanismos do sistema colonial.  
 

 
 

 


