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1: Relatos de pessoas infectadas 
pela peste em uma comunidade 
cristã nestoriana, que vivia ao 
redor do lago Issyk Kul, na Ásia 
Central (atual Quirguistão)

   1331
2: Na China, a chegada da peste 
mata cerca de dois terços da 
população, segundo cronistas da 
época

   1345
3: A doença chega a Sarai, 
centro comercial relativamente 
importante na Rússia

   1346
4: Ainda dentro da Rússia, ela se 
alastra e chega ao Cáucaso, onde 
causa grande mortandade

   1347
5: Com a disseminação já em 
Caffa (atual Teodósia), a região 
na Crimeia que vivia um conflito 
militar entre tártaros e genoveses 
teve as tropas de ambos os lados 
dizimadas pela doença
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6: Os genoveses zarpam de volta à 
Europa, trazendo nos porões das 
embarcações uma infinidade de 
ratos e marinheiros infectados

7: Os genoveses passam por 
Constantinopla, capital do 
Império Bizantino (atualmente 
Istambul, na Turquia). A doença, 
assim, acompanha o mesmo 
caminho da Rota da Seda: após 
disseminar-se por terra na Ásia, 
espalhou-se pela Europa a partir 
do Mar Negro

8: Os genoveses atracam na 
cidade de Messina, na Sicília, 
trazendo a peste consigo nas 
embarcações através das pulgas, 
infectando a população local

9: Os genoveses voltam ao lar, 
mas seus conterrâneos, ao 
saberem da contaminação na 
Sicília, tentam impedir que as 
embarcações atraquem em seus 
portos. Apesar disso, um navio 
atraca de surpresa, trazendo 
tripulantes infectados. Gênova 
acaba sendo tomada pela peste

   1348
10: A epidemia espalha-se pelo 
interior das muralhas de Veneza, 
Florença, Roma e Siena, na Itália. 
De lá, avança pelo continente 
europeu por via terrestre

11: A peste negra chega à França 
pela cidade de Marselha, no 
Mediterrâneo, provavelmente 
por meio de outra embarcação 
genovesa infectada

12: Pela Europa, ela toma a 
Alemanha e a Península Ibérica 

13: Depois de passar pela França, 
a doença atinge a Inglaterra 
através da cidade de Melcombe 
Regis, no condado de Dorset

   1350
14: A peste espalha-se por todo 
o continente europeu, incluindo 
Escócia e países escandinavos. 
Até a Groenlândia é atingida pela 
epidemia

   1352
15: A doença começa a se 
estabilizar na Europa

Rota
da Peste
O caminho da peste até 
atingir todo o continente


