
CICLO DO AÇÚCAR 
 
O ciclo do açúcar se refere ao período entre os séculos XVI e XVII em que o açúcar foi um dos 
produtos econômicos mais importantes no Brasil. 
 
O cultivo da cana-de-açúcar ocorreu pela necessidade de colonizar e explorar um território até 
então sem muita importância econômica para Portugal. O açúcar era um produto muito bem cotado 
no mercado europeu. 

 

                                                                                                                                           
 

As primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas da Ilha da Madeira por Martim Afonso de Souza, 
responsável pela instalação do primeiro engenho em São Vicente, no ano de 1533. 
 
Em seguida, muitos outros engenhos se espalharam pela costa brasileira. O Nordeste, 
principalmente o litoral pernambucano e baiano, recebeu a maior parte da produção açucareira da 
colônia. 

 

 
 
 

Vale lembrar que a produção de açúcar no Brasil foi favorecida pela existência do solo de massapê, 
ideal para o cultivo da cana-de-açúcar. 

 

Massapê 
 

 
 
 
 



O TRÁFICO NEGREIRO 
 
 
1- Por que usar o trabalho escravo na América? 

1.1- Escassez de mão de obra na metrópole. 
 
2- Por que houve a substituição do trabalho escravo indígena pelo africano? 

2.1- Diminuição da população indígena; guerras; epidemias; fugas para o interior; 
2.2- Ação catequética dos jesuítas; 

 
3. A preferência pelo escravo negro pode ser explicada pelos fatores abaixo descritos: 

3.1. Os portugueses se aproveitaram da estrutura de trafico de escravos já existente na África; 
3.2. A alta lucratividade do comércio humano foi determinante para que a Coroa portuguesa 
estimulasse o desenvolvimento dessa atividade, já que a mesma recebia impostos a partir do 
tráfico; 
3.3. Os colonizadores já conheciam as diferentes habilidades produtivas dos negros, tais como, 
a metalurgia, a ourivesaria, a mineração, o comércio, a pecuária, etc. 
3.4. As dificuldades que os negros tinham para fugir das áreas de trabalho, já que eles estavam 
em um mundo estranho, assustados, açoitados, acorrentados, na companhia de negros de 
outras etnias, às vezes até inimigas, dificultando a articulação de alianças para qualquer tipo de 
reação. 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
Os engenhos 

Os engenhos eram as fazendas onde ocorria a produção de açúcar. Pode se referir, também, às 
máquinas utilizadas para moer a cana-de-açúcar. 
 
Os engenhos se localizam principalmente no nordeste brasileiro. Ali se praticava a plantation, ou 
seja, a produção de um único produto, voltada para a exportação e utilizando o trabalho escravo. 
 
Os engenhos, no geral, eram divididos em casa-grande, senzala, capela, a moenda  e o canavial. 
Este conjunto era chamado de engenho-banguê. 
 
A casa-grande era o local habitado pelo senhor-de-engenho e sua família. A senzala, por sua vez, 



eram os alojamentos destinados aos escravos negros. 
 
Na capela eram realizadas as missas, cerimônias e rituais religiosos, mostrando o forte poder do 
catolicismo no Brasil. A moenda era o local onde a cana-de- açúcar era moída. 

 

 
 

Casa grande 
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moenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produção do açúcar 
 
No engenho, as etapas de produção iniciavam na moagem de cana. Era extraído o caldo-de-
cana que, em seguida, era encaminhado para o tanque e armazenado. 
 
Na produção do açúcar, o caldo era colocado em tachos de cobre em fogo até se transformar 
em melaço, chamado de mel-de-engenho. 
 
O melaço, então, era distribuído em formas cônicas e dispostas em uma bancada, onde ficava 
até esfriar e se cristalizar. 
 
O açúcar cristalizado, retirado dos cones, era chamado de açúcar mascavo. No engenho, o 
clareamento do açúcar era realizado nas casas de purgar. 
 
Além da produção de açúcar, o melaço também era utilizado na produção de cachaça e 
rapadura. 



 

 
 

Sociedade açucareira 

 
A sociedade açucareira era marcada pela grande diferenciação social. No topo, com 
poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. 
 
Abaixo, aparecia uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários 
públicos. Na base da sociedade estavam os escravos de origem africana. 

 

À mulher cabia a tarefa de administrar o seu lar, devendo se manter recolhida e fiscalizando 
o trabalho dos escravos domésticos. 
 
O serviço escravo, realizado nas lavouras canavieiras, era supervisionado pelos feitores, 

que tinham a tarefa de vigiar os escravos e lhes aplicar punições. 



 
 

 
 

 
 
 

Fim do ciclo do açúcar 

A prosperidade da produção açucareira no Brasil chamou a atenção dos holandeses que, 
em 1630, invadiram Pernambuco, maior produtor de açúcar da época. 
 
A invasão dos holandeses provocou uma série de conflitos com os portugueses pela posse 
das terras. Em 1645, os portugueses conseguiram expulsar os invasores. 

 

Após a expulsão, os holandeses foram para as Antilhas, onde prosseguiram com a 
produção do açúcar, tornando-se concorrentes diretos do Brasil. 
 
Na segunda metade do século XVII, a Holanda já superava o Brasil na qualidade do açúcar 
e no abastecimento do mercado europeu. Isto provocou a queda das exportações 
brasileiras. 
 
Assim, a produção açucareira no Brasil entrou em decadência. O século XVIII põe fim ao ciclo do 
açúcar, abrindo caminho para uma nova etapa, conhecida como ciclo do ouro. 
 
 



 

 
 
O que eram os quilombos? 
 
Os quilombos eram espécies de comunidades compostas por ex-escravos que fugiam das 
fazendas 
na época do Brasil Colonial. O período de maior formação dos quilombos foi entre os séculos 
XVI e 
XIX. 

 
Conceito de Quilombos 
 
O termo quilombo, originalmente era utilizado apenas para chamar um local utilizado por 
populações 
nômades, ou então pequenos acampamentos de comerciantes, e com o início da escravidão, os 
escravos adotaram o termo para o lugar que eles fugiam, e foi no Brasil que o termo ganhou o 
sentido 
que tem atualmente. 
 
Onde se Localizavam? 
 
Ficavam escondidas nas matas, em lugares preferencialmente inacessíveis, como o alto das 
montanhas e grutas, e era onde então os escravos se reuniam e conseguiam levar uma vida 
livre. As pequenas aldeias eram também chamadas mocambos, e tanto eles como os quilombos 
duraram todo o período da escravidão no Brasil. 
 
Mocambos 
 
As colinas da ilha viraram refúgio dos rebeldes que se escondiam nas matas da ilha, onde faziam 
seus mocambos. Por isso essa palavra, já em documentos portugueses de 1554, passou a 
significar ajuntamento de escravos fugitivos. 

 

 
 
(Alencastro,2000) 

 
Por que localizados em locais de difícil acesso? 
 
A razão pela qual os quilombos se situavam nas matas era estratégica. Era escolhido para evitar 
uma recaptura. Diversas vezes os quilombos não abrigavam só escravos, mas também índios e 
pessoas procuradas pela justiça. 



 
Como se Organizavam? 
 
Tinham uma organização parecida com as aldeias africanas, de onde os quilombolas eram 
originários. 
Havia uma divisão de tarefas e todos trabalhavam. Um líder geralmente comandava o quilombo. 
Viviam, principalmente, da agricultura de subsistência e da pesca. Podiam viver de acordo com 
seus hábitos culturais africanos e praticar livremente seus cultos religiosos. 

 
Combater os Quilombos 
 
Era muito comum os fazendeiros e senhores de engenhos contratarem homens armados para 
desfazerem os quilombos e capturar os escravos fugitivos. Ocorreram vários combates entres 
estes homens e os quilombolas durante o período colonial. Os quilombolas resistiam e, muitas 
vezes, protegiam o quilombo mantendo sua existência. 

 
 
Economia de Subsistência 
 
Dedicados à economia de subsistência e raramente ao comércio, alguns quilombos tiveram 
sucesso. Escondidos no meio das matas, aqueles que prosperaram se transformaram em 
aldeias. 

 
Locais 
 
Há muitos registros de quilombos por todo o país, principalmente nos estados de: Alagoas, 
Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. 

 
Quilombo dos Palmares 
 
Em 1630, devido a invasão holandesa em Pernambuco, muitos senhores de engenho 
abandonaram suas terras. Isso foi uma grande oportunidade para que muitos escravos fugissem 
e procurassem um quilombo, tornando-se, assim, quilombolas. 

 
O quilombo que ficou mais conhecido foi o de Palmares. Teve como um dos principais líderes o 
exescravo conhecido como Zumbi dos Palmares. 

 
 
Quilombos Remanescentes 
 
Até hoje, principalmente em regiões do interior do Brasil, existem quilombos. Chamados de 
quilombos remanescentes, eles são habitados por descendentes de ex-escravos. Uma das 
principais lutas dos quilombolas atuais é pela posse da terra. 
 
Número de comunidades quilombolas por estado(2014): 



Maranhão: 642 
Bahia: 396 
Pará: 294 
Minas Gerais: 135 
Pernambuco: 91 
Rio Grande do Sul: 90 
Piauí: 78 
São Paulo: 70 
Rio Grande do Norte: 64 
Mato Grosso: 59 

Ceará: 54 

 


