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➢ Segue atividades para semana de “isolamento social” (08 a 12 de junho). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

 
Ciências Humanas e suas Tecnologias - História 
Ensino Fundamental, 7º Ano 

TRÁFICO NEGREIRO 

O tráfico negreiro começou a ser direcionado para o Brasil a partir da década de 

1540 e trouxe milhões de escravos para atender à demanda por trabalhadores na 

colonização. 
O tráfico negreiro é como chamamos a prática de tráfico de escravos da África para 

o continente europeu e americano, incluindo o Brasil. O tráfico de escravos consistiu, 
basicamente, na migração forçada de africanos com o intuito de escravizá-los durante a 
colonização da América. Essa atividade, em nosso país, iniciou-se em meados do século 
XVI e encerrou-se somente em 1850, com a Lei Eusébio de Queirós. 

Resumo 

• O tráfico negreiro foi responsável por trazer, forçadamente, cerca de 11 milhões de 
pessoas africanas para a América. 

• As razões para a implantação da escravidão de africanos aqui foi a escassez de mão 
de obra indígena aliada aos interesses metropolitanos em desenvolver o comércio 
ultramarino. 

• Os portugueses compravam os escravos em suas feitorias instaladas no litoral da 
África. 

• Os escravos eram obtidos como prisioneiros de guerra vendidos por determinados 
reinos ou eram prisioneiros emboscados pelos traficantes. 

• Enfrentavam uma viagem de mais de 40 dias, em condições degradantes, que fazia 
com que vários escravos morressem durante a viagem. 

• Vieram de diferentes regiões da África, como Senegâmbia, Angola, Congo e 
Moçambique. 

• Os locais no Brasil que mais receberam escravos foram Rio de Janeiro, Recife e 
Salvador. 

• O tráfico negreiro só foi proibido no Brasil em 1850, por meio da Lei Eusébio de 
Queirós. 



• Estima-se que o Brasil recebeu de 3,5 milhões a 5 milhões de africanos 
escravizados. O país foi o que mais recebeu escravos africanos do mundo. 

• O tráfico negreiro no Brasil está diretamente relacionado com o desenvolvimento 
da produção açucareira aqui durante o período da colonização. 

• Mas o fator mais relevante, e que nos ajuda a entender a substituição da mão de 
obra escrava dos índios pela dos africanos, está no funcionamento do sistema 
econômico da época baseado no mercantilismo. Em outras palavras, o tráfico 
negreiro era uma atividade extremamente lucrativa para a metrópole, isto é, para 
Portugal. A venda de escravos indígenas, por sua vez, movimentava a economia 
exclusiva da colônia, e, assim, a fim atender a essa demanda da metrópole para a 
abertura de um comércio altamente lucrativo, é que a escravidão africana foi inserida 
no Brasil. 

• O tráfico negreiro, no Brasil, iniciou-se por volta da década de 1530 e 1540, pelos 
motivos já explorados neste texto. Esse comércio estendeu-se em nosso país 
durante mais de três séculos e na década de 1580, por exemplo, já era um negócio 
bem estabelecido e altamente lucrativo. Depois da independência, o tráfico 
intensificou-se e o Brasil transformou-se no país que mais recebeu africanos 
escravizados no mundo. 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/historia/as-primeiras-lavouras-de-cana-de-acucar-do-brasil.htm
https://escolakids.uol.com.br/historia/colonizacao-do-brasil.htm
https://escolakids.uol.com.br/historia/mercantilismo.htm
https://escolakids.uol.com.br/historia/independencia-do-brasil.htm

