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MENTORIA PMPE 

História de Pernambuco 

                                              Crise da economia açucareira 

     A economia açucareira no Brasil corresponde ao período colonial do século XVI. O açúcar 

representou a primeira riqueza produzida no país, acompanhada da ocupação do mesmo. Deu 

origem às três primeiras capitanias: Pernambuco, Bahia e São Vicente. Localizadas nas costas 

litorâneas do território, fizeram com que o Brasil se tornasse o maior produtor e exportador de 

açúcar da época. 

     Pernambuco era a capitania mais rica, tinha as maiores fazendas e era a mais poderosa. Desse 

estado saiu a maior produção de açúcar do mundo. Essas plantações ficaram conhecidas como 

“plantation”, pois eram grandes fazendas que produziam apenas uma cultura (monocultura) e 

sua produção era totalmente voltada ao comércio exterior. 

     O pacto colonial assegurava que tudo que fosse produzido no Brasil seria comercializado 

com a metrópole portuguesa e assim foi estabelecido um monopólio comercial dos portugueses 

que puderam comercializar com outros países europeus e ficar com a maior parte dos lucros. 

Ou seja, a colônia produzia, entregava sua produção a preços baixos e comprava os escravos a 

preços altos. Portugal sempre ficava ganhando em qualquer negociação. 

     Os escravos eram trazidos da África através de navios negreiros, chegando em péssimas 

condições, doentes ou resultando na morte de alguns. As condições climáticas favoreceram o 

cultivo de cana e as regiões em que essa cultura se desenvolveu proporcionaram praticidade 

para o transporte desses seres humanos. 

     Para produzir o açúcar através da cana era necessária a casa da moenda, um cômodo 

construído mais baixo que a casa grande, normalmente próximo a um rio para que assim a água 

conseguisse passar pela casa. Havia duas portas, uma para entrada da carroça e outra para a 

saída. Toda engrenagem era feita na moenda que era movimentada por força humana escrava. 

Esta espremia a cana e o caldo que saía escorrendo por calhas até às caldeiras, o lugar mais 

perigoso da produção, pois era quente e o risco de queimadura era grande uma vez que o caldo 

era todo fervido. Depois que o caldo era cozido, ficava na casa de purgar por vários dias até 

saírem todas as impurezas e se transformar em açúcar. 

     Nesse sistema também havia trabalhadores livres que tinham salários. Eles eram 

especialistas na produção do açúcar. Outro assalariado era o feitor-mor que era um empregado 

de confiança do senhor de engenho e cumpria a função de delegar tarefas aos outros 

trabalhadores e administrar a produção do açúcar. 

     Os donos das pequenas terras também podiam plantar cana e vender para os grandes 

proprietários de engenho. Acabavam sempre ficando dependentes de quem possuía grandes 

posses uma vez que não tinham o mecanismo para produzir o açúcar em si, nem a mão de obra. 

Alguns senhores eram apenas proprietários de escravos e também vendiam aos grandes 

senhores, ou os deixavam plantar em sua propriedade e como forma de pagamento ficava com 

uma porcentagem dos lucros. 

https://www.infoescola.com/historia/plantation/
https://www.infoescola.com/historia/pacto-colonial/
https://www.infoescola.com/geografia/africa/
https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/navios-negreiros/
https://www.infoescola.com/brasil-colonia/senhor-de-engenho/
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     A partir do século XVII a economia açucareira entra em declínio devido à expulsão dos 

holandeses no norte do Brasil e à tomada de posse novamente do lugar que eles ocuparam. Os 

holandeses começaram a plantar e comercializar cana de açúcar em suas colônias nas Antilhas, 

fato que contribuiu para uma forte concorrência com os europeus deixando a preferência do 

açúcar brasileiro de lado. Embora a produção não tenha parado, ela diminuiu bastante e os 

colonos começaram a se voltar a outras culturas e posteriormente para o ouro. 

 

Contexto histórico 

 

     A produção e exportação de açúcar para o mercado europeu foi a principal atividade 

econômica brasileira no século XVI e começo do XVII. Os engenhos de açúcar, instalados 

principalmente no Nordeste, fabricavam este produto que gerava muita riqueza para os senhores 

de engenho, para a coroa portuguesa (que recebia impostos) e também para os comerciantes 

holandeses (responsáveis pelo transporte, refino e comercialização de açúcar). 

  

Principais causas da crise do açúcar: 

  

     - A União Ibérica (1580 a 1640), que estabeleceu o domínio da Espanha sobre Portugal e 

suas colônias. Este fato fez com que os espanhóis tirassem os holandeses da lucrativa atividade 

açucareira brasileira, expulsando-os do Nordeste brasileiro. Após este fato os holandeses 

passaram a produzir açúcar em suas colônias nas Antilhas. 

  

     - Os holandeses conheciam o processo de fabricação de açúcar e tinham o controle sobre a 

distribuição e comercialização deste produto. Logo, conseguiram conquistar os grandes 

mercados consumidores rapidamente, deixando o açúcar produzido no Brasil em segundo plano 

no mercado internacional. A concorrência holandesa foi, portanto, uma das principais causas 

da crise do açúcar brasileiro no período colonial, pois eles conseguiram produzir açúcar mais 

barato e de melhor qualidade do que o brasileiro. 

  

     Vale ressaltar que, apesar da crise, a produção e exportação de açúcar permaneceram como 

principais atividades econômicas até o apogeu do Ciclo do Ouro (segunda metade do século 

XVIII). 

  

Busca de novos recursos na colônia brasileira: 

  

     A crise do açúcar reduziu drasticamente os lucros dos senhores de engenho do Nordeste e 

também diminuiu a arrecadação de impostos, provocando uma crise financeira em Portugal. A 

coroa portuguesa rapidamente agiu em busca de uma nova forma de exploração colonial. 

  

     Neste sentido, a coroa portuguesa estimulou a produção de outros gêneros agrícolas no 

Brasil como, por exemplo, tabaco e algodão. Incentivou também a busca pelas drogas do sertão 

na região da Amazônia. Estas nada mais eram do que especiarias (canela, ervas aromáticas e 

medicinais, cacau, castanha-do-pará, baunilha, cravo e guaraná) muito apreciadas na Europa. O 

rei de Portugal viu, nesta atividade, uma nova fonte de renda e desenvolvimento de sua principal 

colônia. As entradas e bandeira tiveram papel fundamental na busca por estas especiarias. 

 

https://www.infoescola.com/geografia/antilhas/
https://www.infoescola.com/elementos-quimicos/ouro/
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QUESTÕES 

  

1. (UFRJ) Para garantir a posse da terra, Portugal decidiu colonizar o Brasil. Mas, para isso, 

seria preciso desenvolver uma atividade econômica lucrativa. A solução encontrada foi 

implantar em certos trechos do litoral: 

a) a produção açucareira. 

b) a exploração do ouro. 

c) a extração do pau-brasil. 

d) a criação de gado. 

e) o comércio de especiarias. 

 

2. (Enem) O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século 

VIII, durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das Cruzadas (séculos XI e XIII) 

que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e 

produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, 

extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoiras". 

 
CAMPOS, R. Grandeza do Brasil no tempo de Antonil (1681-1716). São Paulo: Atual, 1996. 

 

Considerando o conceito do Antigo Sistema Colonial, o açúcar foi o produto escolhido por 

Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude de: 

a) O lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso. 

b) Os árabes serem aliados históricos dos portugueses. 

c) A mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente. 

d) As feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto. 

e) Os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. 

 

3. O país que atuava como parceiro econômico de Portugal na produção do açúcar por meio do 

financiamento dos engenhos, refinamento do açúcar e distribuição da mercadoria pela Europa 

foi: 

a) Holanda. 

b) Espanha. 

c) França. 

d) Índia. 

e) Cabo Verde. 
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4. Qual era a estrutura básica da produção de açúcar implantada por Portugal no Brasil? 

a) policultura, trabalho assalariado e grande propriedade. 

b) monocultura, trabalho escravo e pequena propriedade familiar. 

c) monocultura, trabalho assalariado e pequena propriedade familiar. 

d) monocultura, trabalho escravo e grande propriedade. 

e) policultura, trabalho escravo e grande propriedade. 

 

5. (Fuvest) Entre as mudanças ocorridas no Brasil Colônia durante a União Ibérica (1580 - 

1640), destacam-se  

 

a) A introdução do tráfico negreiro, a invasão dos holandeses no Nordeste e o início da produção 

de tabaco no recôncavo Baiano. 

b) A expansão da economia açucareira no Nordeste, o estreitamento das relações com a 

Inglaterra e a expulsão dos jesuítas.  

c) A incorporação do Extremo-Sul, o início da exploração do ouro em Minas Gerais e a 

reordenação administrativa do território.  

d) A expulsão dos holandeses do Nordeste, a intensificação da escravização indígena e a 

introdução das companhias de comércio monopolistas.  

e) A expansão da ocupação interna pela pecuária, a expulsão dos franceses e o incremento do 

bandeirismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 

 

1) A; 2) A; 3) A; 4) D; 5) E 


