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Introdução à Amazônia

1. Oito falsos mitos sobre a Amazônia 

2. As dimensões amazônicas 

3. Serviços ambientais

4. A geologia, o relevo e a hidrografia

5. O bioma Amazônia 

6. Fauna biodiversa

7. Amazônia pré-invasão

8. Da grande ruptura à Cabanagem

9. O ciclo da borracha 

10. De 1960 aos dias atuais – parte 1

11. As ameaças à Amazônia

12. Estratégias de conservação

13. Novos rumos para a Amazônia 

14. Atores no cenário amazônico

15. Para seguir na pesquisa



Contexto global

Expansão do consumo

Exaustão da exploração dos  
biomas

Antropoceno

Inexiste local desconhecido
no planeta



Uso da Terra Global (2010-2030)
1.5 G Ha

Terras aráveis
3.5 G Ha
Pastagens…

Áreas adicionais agricultáveis 
0.2 to 0.5 G Ha ?

4.5 G Ha
Desertos, 

Cidades, Etc.

4 G Ha
Florestas…



Contexto brasileiro

1960 – 1964 – Governos
democráticos

1964 – 1985 – Ditadura civil-
militar 

1985 – 2020 –
Redemocratização



10.1. De 1960 - 1964

1959 – Abertura da primeira via terrestre ligando o 
restante do Brasil à Amazônia – BR-010 – Belém Brasília
Juscelino Kubitschek

“Governar é abrir estradas” Washington Luís
”Arrombar a selva e unir o país de norte a sul” Bernardo Sayão

1961 – Criação do Parque Indígena do Xingu
Jânio Quadros, Darcy Ribeiro, Irmãos Villas Boas



10.1. De 1960 - 1964

“Três dinâmicas de ocupação
distintas foram caracterizadas

em função dos diferentes níveis
de transformação da paisagem: 

Dinâmica da Diversificação
(9000 a.C. a 1600 d.C.); Dinâmica

da Simplificação (1600 a 1960 
d.C.) e Dinâmica da Supressão (a 

partir de 1960 d.C.)”
Gabriel Lui e Silvia Molina



10.1. De 1960 - 1964

Se houvesse imagem de 
satélite de 1960, seria 
possível observar que 
menos de 5% da região fora 
alterada. ocupação das 
terras se restringe a 
pequenas áreas próximas 
aos grandes rios navegáveis 
próximos às grandes 
cidades



10.1. De 1960 - 1964

“Pode-se concluir, de maneira 
geral, que os ciclos de 

colonização baseados no 
extrativismo de produtos 

naturais... não chegaram a 
alterar de maneira significativa 

o equilíbrio do ecossistema (...) 
alterações ecológicas devidas à 
caça aos mamíferos, quelônios 

e répteis de grande porte” 
Eneas Salati



10.2. De 1964 a 1985

“A ocupação da Amazônia se 
torna prioridade máxima após 

o golpe de 1964, quando, 
fundamentado na doutrina da 
segurança nacional, o objetivo 

básico do governo militar, 
torna-se a criação de um 
projeto de modernização 

nacional, acelerando uma 
radical reestruturação do país” 

Bertha Becker



10.2. De 1964 a 1985

A ocupação da Amazônia visa 
resolver três problemas: 

A fome da região Nordeste do 
Brasil
A falta de terra para dos 
agricultores do Centro-Sul
A necessidade de tomar 
posse da Amazônia brasileira



10.2. De 1964 a 1985

Interligar o Nordeste e o Centro-
Sul à Amazônia 

1965 – BR-364, Cuiabá – Porto 
Velho – linha telegráfica
1969 – BR-010 – Belém Brasília –
início do asfaltamento (Castello 
Branco), concluída por Médici
1970 – Plano de Integração 
Nacional (PIN) -12 mil km de 
estradas propostos –

BR-230 – Transamazônica 
BR-163 – Cuiabá-Santarém 
BR-364 – agora para Rio Branco 

Planos para ligar o Peru e 
BR-210 – Perimetral Norte



10.2. De 1964 a 1985

Órgãos e empresas para a região: 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 
(SUDAM), substituindo a SPVEA
Banco da Amazônia (BASA), substituindo o Banco de 
Crédito da Amazônia 
Zona Franca de Manaus, com incentivos fiscais, e a 
Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA)



10.2. De 1964 a 1985

De modo geral, a década de 1970 se caracteriza pela 
presença marcante do governo federal, por meio de 
incentivos fiscais e creditícios. Estas políticas visam 
claramente atrair a grande empresa nacional e 
multinacional para a Amazônia brasileira
Durante as duas primeiras décadas estas autarquias 
jamais propuseram estratégias para atenuar a pobreza 
dos amazônidas. Em 1974 é a vez do programa de Polos 
da Amazônia, definindo 15 áreas prioritárias, que 
praticamente não saiu do papel



10.2. De 1964 a 1985

1970 - Projeto RADAM-
Brasil mapeamento de 
recursos naturais

1981 - Polo Noroeste



10.3. A fronteira pioneira

“Até a abertura das primeiras 
estradas, no final da década de 50, 

quebrando o isolamento físico da 
Amazônia em relação ao restante 

do Brasil, as terras da região 
valiam muito mais pelo seu uso do 

que como mercadoria. A 
esmagadora maioria dos 

detentores de propriedades rurais 
estava interessada exclusivamente 

no aproveitamento da floresta, 
coletando seus frutos, 

essências, resinas e seivas” 
Bertha Becker 













O caos amazônico se 
explica pelo modelo
fundiário que a 
ditadura
implementou –
induziu a maior
fronteira pioneira da 
história da 
humanidade



10.3. A fronteira pioneira

Ao atingir dimensões gigantescas, a fronteira pioneira da 
Amazônia brasileira perde o sentido que as fronteiras 
pioneiras possuíam, a de produtoras de alimentos 
agrícolas a baixo custo 
O único alimento que se produz a baixo custo agora é a 
carne bovina, com altíssimo impacto socioambiental
Na verdade, a fronteira tem se mostrado uma grande 
importadora de uma série de produtos, inclusive gêneros 
alimentícios



10.3. A fronteira pioneira

A fronteira da Amazônia é 
diferente das anteriores 
pois, conforme Bertha
Becker, já nasce urbana e 
com intenso ritmo de 
urbanização

Juruti, Pa



10.3. A fronteira pioneira

1971 - Governo decreta como federais as terras a 100 km ao
lado das rodovias federais implementadas e planejadas
(para Pará significou 70% das áreas são federais)

Órgãos de controle: Incra, Getat (Grupo Executivo de Terras
do Araguaia-Tocantins) e Gebam (Grupo Executivo do Baixo
Amazonas)



10.3. A fronteira pioneira
Estratégias de atração de capital:
Enclaves – Jari (agricultura, 
reflorestamento, mineração)
Projetos de incentivos fiscais:
Atração de grandes grupos 
(Bradesco, VW, Mendes Jr. etc.)
Grupos familiares forâneos
Oligarquias Locais
Colonização, pública e privada



10.3. A fronteira pioneira

Colonização, pública:
INCRA – Rondônia, Pará, 
Maranhão

Colonização privada
Mato Grosso: Sinop, Alta 
Floresta, Colniza, Cotriguaçu, 
Juruena, Matupá, Trivelato, 
Pará - Tucumã



10.3. A fronteira pioneira

Frente pioneira com a pecuária causa desequilíbrio nas 
zonas tradicionalmente de extrativismo: ex. Brasiléia 
(Acre), Marabá (Pará), Maranhão
Muitos dos castanhais, seringais e matas desapareceram 
com o desmatamento e o fogo, para dar lugar a grandes 
pastos, outros tiveram a sua madeira retirada para a 
construção civil local



10.3. A fronteira pioneira

A invasão de terras é tão endêmica como a malária na 
Amazônia brasileira. Pouca gente se importa. As áreas 
urbanas não escapam a este método de expansão. Belém 
e Manaus tem mais de 2/3 de seus bairros a partir de 
invasões



Obrigado
e até a 

parte 2 da 
Aula 10


