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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

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



9.1. Cabanagem

Único movimiento nativista que população toma o poder
Participação de caboclos  
Povos indígenas – Mura, Mawé, Munduruku
Longo e disperso processo de luta
Envolveu grande parte da Amazônia (Alto Amazonas)
Isolamento do resto do Brasil
Fim trágico e sem ganhos reais



9.1. Cabanagem

“Consta aproximadamente a mortandade dos rebeldes que 
pereceram nos navios de guerra, nas prisões, nos hospitais e nos
conflitos; mas é inteiramente desconhecida a que teve lugar em

maior escala pelo centro da província, nas correrias das expedições
e longe das vistas do governo”

Pasquale di Paolo



9.1. Pós-cabanagem

Impacto econômicos da Cabanagem

Surtos recorrentes de doenças

Economia estagnada

Cacau e drogas do sertão

1852 – Cia. Navegação do Amazonas 
(Barão de Mauá)

1866 – Abertura para navegação
internacional

Maranhão – algodão, concorrência -
EUA

Geografia – Amazonas - Manaus



Acima: África occidental; 
ao lado: modo de 
produção original 

indígena



9.2. 1ª fase 1870 - 1890

“E quem não via, doravante, a 
borracha como uma necessidade 

humana, uma coisa que entrava nos 
hábitos cotidianos, que iria fazer parte 

insubstituível da complexa 
engrenagem dos transportes, do 

delicado aparelhamento cirúrgico, da 
complicada rede elétrica das cidades” 

Leandro Tocantins







9.2. 1ª fase 1870 - 1890

1748 – descrição científica –
Condamine
1839 – vulcanização –
Goodyear
roupas e calçados
1888 – pneu com câmara
Indústria automobilística
1870-1900 – domesticação
da seringueira na Ásia



9.2. 1ª fase 1870 - 1890

Látex – dezenas de árvores
Seringueira – qualidade e 
produtividade
Vantagem – produzir por 
diversos meses
Base: seringueiro
Seringalista – aviamento
Controle: empresas 
estrangeiras



9.2. 1ª fase 1870 - 1890

A passagem da coroa portuguesa para a brasileira, e desta 
última para a República Federativa do Brasil, significa 
poucas mudanças para a maioria das pessoas. O que irá 
modificar o cenário é a abrupta valorização da borracha 
A borracha muda a Amazônia para sempre. Pela primeira 
vez, o Brasil se interessa pela Amazônia. Pela primeira vez, 
Peru e Bolívia se preocupam com sua área amazônica. 
Pela primeira vez, em quatro séculos, o mundo passa a 
olhar a Amazônia por suas riquezas econômicas



Seringal Belém, Rio Juruá, 1906“paraíso diabólico dos seringais” Euclides da Cunha



1ª fase 1870 - 1890

“os coronéis de barranco" se 
consideravam donos de 

determinado território, base 
para seu extrativismo vegetal 

(da castanha, de borracha, da 
balata), e ponto final. Não se 
media, não se demarcava e 

pouco se transacionava com o 
imóvel. A Amazônia era um 

mundo sem fim, valendo por 
seu uso e pouco como reserva 

de valor ou meio de troca” 
Lúcio Flávio Pinto





1ª fase 1870 - 1890



9.3. 2ª Fase 1890-1914

Amazônia – maior produtora de borracha do mundo 
Brasil - produção
1870 - 1912 400 mil t de borracha 
1870 – 8 mil t/ano
1891 – 1900 – média de 21 mil t/ano - 200 libras/t
1912 – 42 mil t/ano - 1910 – maior cotação - 655 libras/t
Brasil – 50% do mercado mundial, 40% das exportações
1930 – 32 libras/t



9.3. 2ª Fase 1890-1914

A partir da década de 1910 o plantio em larga escala em 
fazendas exclusivas para a borracha, em sistema de 
plantation, no Sudeste Asiático, derruba o preço 
internacional e leva a participação brasileira a cifras 
desprezíveis
De fornecedores quase absolutos do mercado mundial de 
borracha natural, no início do século XX, o Brasil, Peru e 
Bolívia hoje importam boa parte do que necessitam



9.3. 2ª Fase 1890-1914

População da Amazônia
1820 - 140 mil 
1870 – 320 mil 
1900 – 700 mil 
Entre 1870 e 1912 – 300 mil nordestinos serão levados por 
agenciadores de mão de obra para os seringais
1920 – 1,2 milhão



9.3. 2ª Fase 1890-1914

Belle Epóque – farsa
Pioneirismo anulado pelo elitismo
Suadosismo significa apoiar a exploração dos índios e a 
migração forçada de nordestinos em troca de algunas 
extravagâncias típicas de mentes colonizadas
Governos do Amazonas e Pará gastaram em urbanização
e edificações que serviram apenas à elite, ao invés de 
fortalecer a saúde, a educação e as condições da maioria
da população



Obrigado e até a aula 9 parte 2


