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A pesquisa me desafia, a história me cativa; os personagens me instigam, o en-
redo me conquista. O Apogeu e Declínio da Borracha na Amazônia é mais uma 
das minhas “viagens” às fascinantes páginas da história. 

Para construir esses textos, pesquisei vorazmente e bebi de múltiplas fontes: tex-
tos em português, espanhol, francês e inglês, teses, obras de escritores brasilei-
ros, obras traduzidas, publicações obtidas no Diário Oficial do Amazonas, obras 
garimpadas em bibliotecas virtuais do mundo todo, na Associação Comercial 
do Amazonas e em minha biblioteca particular, esta construída a partir de li-
vros adquiridos no Brasil e no exterior. 

De posse desse rico acervo, dediquei-me ao trabalho da construção cronológica 
dos fatos e, em fins de março de 2016 até dezembro de 2017, passei a publicar 
capítulos, com periodicidade irregular, no site: www.idd.org.br.   
O trabalho teve início a partir da segunda viagem de Cristóvão Colombo às 
Américas, passando por Charles-Marie de la Condamine e François Fresneau 
de La Gataudière, respectivamente o descobridor e o pai da borracha; a serin-
gueira, as técnicas de coleta, o sucesso da Hevea na Indo-Malásia, a borracha 
como excedente para exportação, a emigração cearense, a ganância fiscal do 
Amazonas e Pará, Manaus se tornando a capital da borracha, o Plano de De-
fesa e o fim de uma era.

Ao fim e ao cabo, essa coletânea de publicações revelará o que representou a 
Hevea Brasiliensis, árvore nativa da Bacia Amazônica, em um determinado pe-
ríodo da história do Brasil e, em particular, da história da Amazônia.

Agora, no formato de e-book, meu desejo é que esse trabalho possa despertar 
interesse mais “elástico” que quando os publiquei. Passemos uma “borracha”, 
pois. 

APRESENTAÇÃO
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A BALA DE GOMA

Publicado em 29 de março de 2016.

Durante a segunda viagem às Américas, entre 1493 e 1496, Cristóvão Colombo e 
os demais conquistadores que o acompanharam, trouxeram relatos do uso de 
uma bola de “goma” pelos indígenas.

Trinta anos depois, em 1526, Andrea Navagero ou Navagiero, italiano, historia-
dor, poeta e diplomata, embaixador de Veneza na Espanha, após assistir em 
Sevilha uma versão primitiva de jogo de futebol protagonizado por índios, disse 
que “as bolas saltitavam sem parar ricocheteando de uma forma impetuosa” 
e que não se assemelhava a nada que tivesse visto antes. As bolas dos índios, 
sugeriu, eram feitas, de alguma forma, da “medula de uma madeira que era 
muito leve”.

Pietro Martire d´Anghiera ou Pedro Mártir de Angliería, amigo de Navagero, te-
ólogo calvinista, italiano e historiador do descobrimento e exploração das Amé-
ricas pelos espanhóis, em sua obra “Decadas de Orbe Nuova” (1530), mencionou 
a borracha como “gummi optima”, disse ainda que quando as bolas feitas pelos 
índios “tocavam no solo, mesmo que lançadas devagar, ressaltam várias vezes 
a uma altura incrível”. E mais: “… não compreendo como as bolas pesadas são 
tão elásticas”.

Gonzalo Fernández de Oviedo (1535), militar espanhol e cronista real, na sua 
obra La História General de las Índias (1535), menciona o “juego del bate” e fala 
dos índios que ainda que jogassem de outra maneira, era o mesmo jogo que o 
jogo de bola. “Quero dizer da maneira que se jogava porque na verdade é coisa 
para ver e notar”.

Em torno de onde os jogadores faziam o jogo, dez por dez e vinte por vinte (como 
se organizavam) tinham seus assentos de pedra e ao cacique e homens princi-
pais “botavam-lhes uns banquinhos” de vara de madeira muito bem esculpidas 
de lindas madeiras e com muitos trabalhos de detalhes conchavados, entalha-
das e esculpidas neles”. “As bolas são de umas raízes de árvores e ervas: e “su-
mos” e mesclas de coisas …”. “… e fazem uma pasta e “arredondando-a” e fazem 
a bola disto…”. “Estas bolas saltam muito mais que as de vento sem compara-
ção, porque se as soltar da mão em terra, sobem muito mais para cima e dão 
um salto e outro e outro e outro e outro e muitos…”. “Diminuindo o salto por si 
mesma como fazem as “bolas de vento” e muito melhor, mas como são maciças 
são um pouco pesadas”.
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CHARLES-MARIE DE LA CONDOMINE,
O DESCOBRIDOR DA BORRACHA

Publicado em 02 de abril de 2016.

No princípio do século XVII, Antonio de Herrera Y Tordesillas (1601), sobre as bo-
las, assim descreveu: “Elas eram preparadas com uma seiva branca de árvores 
que cresciam em regiões mais quentes, esta seiva endurecia e adquiria uma cor 
como breu, e quando jogadas ao chão pulavam várias vezes. ” Outra descrição 
por ele feita dizia que as bolas pulavam como se tivessem um coelho dentro 
delas. Outros relatos de conquistadores mencionavam o uso de peças de goma 
em cerimônias religiosas e jogos lúdicos.

No século seguinte um dos assuntos mais litigiosos no meio científico da Euro-
pa, era se a figura da terra tinha a forma de um “esferoide prolato” inchado nos 
polos, como acreditava René Descarte, ou se tinha os polos achatados, sob a 
forma de elipsoide, como pensava Isaac Newton. Era necessário medir com pre-
cisão o arco do meridiano em altas latitudes, de um lado e do outro do equador.

Para a missão geodésica que calculasse o diâmetro de terra e desse um ponto 
final a esse debate, em 1735, a Academia Francesa de Ciências, sob os auspícios 
do Rei de França, organizou duas expedições, uma para Lapland (Lapônia), Fin-
lândia, outra para Quito, então vice-reino do Peru, hoje Equador.

Dentre os nove renomados cientistas da Academia que para a nossa América 
vieram, estava Charles-Marie de La Condomine. A expedição que desembarcou 
na Colômbia, chegou a Quito no dia 04 de junho de 1736.

As novidades e perspectivas proporcionadas pelo distante Continente estimu-
laram La Condamine a querer muito mais do que apenas o propósito de sua 
viagem. Poderia melhorar sua reputação na comunidade cientifica da Europa, 
queria notoriedade.

Assim pensando, La Condamine passou a escrever suas observações geográ-
ficas, astronômicas, biológicas e etnográficas das regiões por onde passou, e 
também se interessou pela fauna e flora desconhecidas. Da fauna passou a re-
colher espécimes; da flora a se informar sobre as propriedades e usos de sucos, 
extratos, resinas, dentre estes, o látex. Tanto que, em 1736, coletou amostras de 
borracha de Castilla, em Quito, e as enviou para Paris, com a informação que 
os índios Maina a chamavam caoutchouc: caa (madeira), e o-chou (escorre ou 
goteja).
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Entre 1736-1744, La Condamine excursionou pelo Brasil. Em sua viagem Rio 
Amazonas abaixo, conheceu o pau-seringa e o confundiu com Castilla. Apesar 
de admitir que o método de preparo da borracha utilizado pelos índios e por 
ele investigado não vingaria na Europa, vislumbrou a hipótese de que o estudo 
de suas propriedades e suas aplicações práticas poderiam proporcionar bons 
resultados.
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LA GATAUDIÈRE, O PAI DA BORRACHA

Publicado em 05 de abril de 2016. 

O primeiro estudo científico sobre a borracha com as primeiras amostras envia-
das de Quito para Paris data de 1737.

La Condamine é reconhecido como o descobridor da borracha e François Fres-
neau de La Gataudière, engenheiro a serviço do Rei de França na Guiana, desde 
1734, o pai da borracha. De volta a Paris, em sessão na Academia de Ciências da 
França, La Condamine relatou sua viagem à América do Sul e leu os manuscri-
tos que na Guiana recebera de Fresneau, os quais tratavam das propriedades 
da borracha, seu uso pelos nativos, sua crença de que poderia ser aproveitada 
para muitos usos e que o látex, para evitar coagulação, deveria ser tratado ime-
diatamente após ser retirado da árvore. A ele se deve os primeiros estudos sobre 
a borracha natural.

Anos depois os químicos franceses Jean Thomas Hérissant e Pierre-Joseph Ma-
cquer começam a pesquisar solventes que pudessem transformar a goma coa-
gulada em líquida novamente, maior problema que se apresentava até então. 
Descobriram que o solvente Terebentina, era adequado e, posteriormente, que 
o éter era ainda mais eficaz. Continuaram seus experimentos na impermeabili-
zação de tecidos, encharcando-os com uma solução de borracha.

À volta de 1770, Joseph Priestley, cientista britânico, descobriu que a borracha, 
se esfregada no papel, apagaria os riscos no papel, surgindo assim, a borracha 
para apagar erros.

A borracha usada para essa finalidade ganhou o nome de “Índia Rubber”, cujo 
significado é raspador ou esfregador da Índia.

Em 1783, Jacques Alexandre Cesar Charles, físico e químico francês especiali-
zado em trabalhos com os gases, aprofundou-se no estudo da densidade e seu 
poder de dilatação. Com os irmãos Nicolas e Anne-Jean Robert, construtores de 
aparelhos de precisão, construíram em seda impermeabilizada com borracha 
dissolvida em aguarrás, os primeiros balões a gás de hidrogênio.

Tempo passou e outro químico francês, Antoine François Fourcroy, verificou que 
a coagulação do látex podia ser evitada com a adição de sais alcalinos.
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O DESPERTAR DO FASCÍNIO E CURIOSIDADE
DO VELHO E NOVO MUNDO

Publicado em 09 de abril de 2016. 

Em 1783, Jacques Alexandre Cesar Charles, físico e químico francês especiali-
zado em trabalhos com os gases, aprofundou-se no estudo da densidade e seu 
poder de dilatação. Com os irmãos Nicolas e Anne-Jean Robert, construtores de 
aparelhos de precisão, construíram em seda impermeabilizada com borracha 
dissolvida em aguarrás, os primeiros balões a gás de hidrogênio.

Em 1791, outro químico francês, Antoine François Fourcroy, verificou que a coa-
gulação do látex podia ser evitada com a adição de sais alcalinos. Dois outros 
eventos ocorreram naquele ano, o também francês C. Grossart produziu tubos 
de borracha com tiras enroladas em torno de cones de vidro ou cilindros e ao 
inglês Samuel Peal, foi concedida a patente britânica por ter sido o primeiro a 
utilizar a borracha natural como revestimento impermeabilizante de materiais 
como couro, algodão, linha e madeira.

Em 1803, em St. Denis, próximo a Paris, França, surgiu uma fábrica de produção 
de bandas elásticas de borracha, ligas e cintas. Uma fábrica para preparação 
de bens elásticos foi criada em Viena, Áustria, em 1811.

O industrial inglês Nadier, em 1820, fabricou fios de borracha e procurou utilizá-
-los em acessórios de vestuário. Por essa época começou a reinar na América a 
febre da borracha: os calçados impermeáveis dos índios faziam sucesso. Produ-
ziam-se tecidos impermeáveis e botas de neve na Nova Inglaterra. Época que 
marcou a transição das pesquisas de laboratório para o estágio fabril.

Credita-se o pioneirismo da indústria manufatureira da borracha ao inglês Tho-
maz Hancock, porque foi ele quem, em 1820, buscou pela primeira vez patente-
ar diversos artigos para vestuário.

Em 1823, o escocês Charles Macintosh patenteou a manufatura de tecido imper-
meável. Cinco anos depois, em 1828, Hancock, introdutor da trituração, primeiro 
processo de preparo da borracha para manufatura – sistema de produção de 
bens em quantidade em série padronizada -, funda uma indústria de borracha 
na França. Mas o processo descoberto por Hancock não foi de todo exitoso, por-
que a matéria prima, em alta temperatura, amolecia e se tornava pegajosa; e 
na baixa temperatura, endurecia e quebrava.

A borracha cada vez mais despertava fascínio e curiosidade do Velho e Novo 
Mundo. Em 1832, John Haskins e Edward Chaffee, abrem a primeira fábrica de 
produtos de borracha da América do Norte, em Roxbury, Massachusetts.
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CHARLES GOODYEAR E O PROCESSO DE VULCANIZAÇÃO

Publicado em 12 de abril de 2016.  

Os experimentos e pesquisas não cessaram na busca de um processo que me-
lhorasse a qualidade da borracha, assim, em 1837, Charles Goodyear, em parce-
ria com Nathaniel Hayward, solicita a patente de um processo de vulcanização 
denominado “de gás ácido”, que incluía ácido nítrico. Contudo, esse processo 
fracassa e quase o arruína. Dois anos depois, encontram uma forma de melho-
rá-lo usando enxofre. Finalmente em 1840, aplicam calor a uma mistura de 20% 
de enxofre e borracha, isso impede que a borracha fique pegajosa em contato 
com o calor e resulta em uma matéria dura. Estava descoberto o processo que 
denominaram vulcanização – nome que deriva do deus mitológico do fogo, Vul-
cano.

O progresso da indústria manufatureira da borracha na Inglaterra e nos Es-
tados Unidos decorre, portanto, da combinação dos processos de trituração e 
vulcanização.

A nova tecnologia, a partir da descoberta de Goodyear, altera completamente 
os meios de transportes, desde a bicicleta ao automóvel até ferrovias e energia 
elétrica. E assim, a matéria prima oriunda da Amazônia se converte na principal 
protagonista da revolução industrial que ocorria na Europa e Estados Unidos. 
Apesar de sua importância, em 1840, o porto de Belém registra a tímida expor-
tação de 380.160 kg de borracha.

Em 1842, o incansável Hancock busca e também encontra, na Inglaterra, o se-
gredo da vulcanização descoberta por Goodyear. Essa descoberta lhe rendeu 
enorme fortuna.

Em 1845, com apenas 23 anos, o escocês Robin Willian Thomson inventou o 
pneumático. Em 1846, garantiu a patente na França e, em 1847, nos Estados 
Unidos.

As indústrias de borracha fabricavam brinquedos, bolas ocas e bolas maciças 
em 1850, e foi exatamente naquele ano que se deu o início do primeiro ciclo da 
borracha na Amazônia, período que compreendeu os anos de 1850 a 1912, época 
da economia do laissez-faire.

Os fundamentos e os limites do Princípio do laissez-faire são o da não interferên-
cia governamental, quando esta ocorrer será para maximizar os aspectos bons 
e minimizar os ruins. É a filosofia do liberalismo econômico, no qual o mercado 
deve funcionar livremente, sem interferência, apenas com regulamentos sufi-
cientes para proteger o direito de propriedade, a versão mais pura de capitalis-
mo.
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Essa filosofia predominante nos Estados Unidos e nos países ricos da Europa, no 
final do século XIX e início do século XX, desempenhou tímido papel no governo 
do Brasil.
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A SERINGUEIRA

Publicado em 16 de abril de 2016.  

Várias árvores silvestres eram produtoras de borracha, inclusive algumas des-
cobertas na África Central e Ásia, mas nenhuma se comparava a seringueira, 
pertencente ao gênero Hevea (família das euforbiáceas) nativa da bacia ama-
zônica. “ São árvores de crescimento pequeno ou mediano, com folhas longa-
mente pecioladas, de três folíolos e flores de um branco esverdeado, pequenas, 
monoicas, dispostas em panículas; as flores machos solitárias nas extremida-
des dos pedicelos; as flores fêmeas reunidas em grupos de 2 ou 3 nos pedicelos 
laterais. O fruto é uma capsula bastante grande com 3 células, as quais reben-
tam pela ação do sol, para atirar a uma certa distância 3 sementes brilhantes, 
pardas, salpicadas de manchas mais escuras. A fôrma e o tamanho dessas se-
mentes podem variar consideravelmente, conforme as espécies, os indivíduos 
de uma mesma espécie e segundo os frutos de uma mesma árvore. Não é raro 
observar frutos com 4 sementes”, anomalias bastantes peculiares a um mesmo 
exemplar.

A Hevea brasiliensis vence todas as outras espécies conhecidas, tanto pela su-
perioridade de sua goma como pela importância de sua produção. Ela repre-
senta o tipo da verdadeira árvore da borracha, espalhada no Alto e no Baixo 
Amazonas.

“É uma árvore de vinte metros e mais de altura de um porte airoso, piramidal, 
em plena floresta, mais desenvolvida nas clareiras, e sobre as margens dos rios 
ou ribeiros. O tronco é ordinariamente ereto e não ramificado, apesar disso não 
é raro encontrar exemplares em que o corpo da árvore é fortemente inclinado, 
fato que em particular se observa nas orlas das matas. Também frequentes 
vezes aparecem outros exemplares, os quais apresentam o tronco bifurcado ou 
mesmo divididos em três hastes a partir do solo.”

“Na Hevea brasiliensis pode-se observar grande aptidão para variações indivi-
duais.”

“[…] Não é raro observar frutos com 4 sementes”, anomalias bastantes peculia-
res a um mesmo exemplar.

Todos os órgãos vivos da Hevea brasiliensis as raízes, o tronco, as folhas, as flo-
res, os frutos e as sementes, são percorridos por uma rede de canais finos, cha-
mados vasos lactíferos, nos quais circula um líquido branco leitoso, o látex. Esses 
canais são formados por células dispostas em filas mais ou menos longitudi-
nais, cujas paredes de separação algumas vezes, se fundem totalmente, (D. H. 
Scott), constituindo assim, um canal contínuo mais ou menos perfeito. Quando 
dois desses canais são postos em contato lateralmente, nas paredes comuns se 
produzem numerosas e largas perfurações, multiplicando-se as comunicações.
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AS TÉCNICAS DE COLETA DA BORRACHA

Publicado em 19 de abril de 2016.  

A abundância do látex é sujeita a variações. Assim, a exsudação, devido a um 
fenômeno de turgescência, é mais abundante em uma mesma árvore pela ma-
nhã do que à tarde; é, aliás, um fato bem conhecido por todos os seringueiros; 
ela também é mais abundante depois de certo número de sangrias; outro fe-
nômeno particular a Hevea, sempre verificado, mas ainda não explicado é a 
“resposta a ferida”, o “wound response” dos ingleses.

As técnicas de coleta da borracha, segundo descreveu Richard Spruce, o primei-
ro a fazê-lo em 1855, no Hooker´s Journal of Botany, era a seguinte: “o coletor 
fazia numerosos cortes irregulares na casca da árvore com uma machadinha 
e o látex escorria das incisões, tronco abaixo, até uma calha de barro, sendo daí 
coletada numa cuia.

A borracha era então coagulada, gotejando-se laboriosamente o líquido num 
espeto que girava bem devagar sobre um fogo brando. Spruce observou os altos 
preços do material, indício de uma demanda crescente. Apesar desse interesse, 
os naturalistas Henry Bates e Alfred Roussel Wallace, que realizaram coletas 
na Amazônia na década de 1850, bem como Louis Agassiz, em 1860, poucas 
atenções deram à seringueira em seus relatórios e, ao que parece, não manda-
ram para a Europa outros espécimes”. (Warren Dean).

Spruce foi econômico em sua explicação, o método adotado no Amazonas para 
a coagulação do látex e preparação merece maior detalhamento:

“Todas as manhãs, durante o tempo da exploração, o seringueiro entra no “de-
fumador”, entre dez horas e meio dia, com o balde cheio de látex. É depois de 
meio dia que ele vai proceder a coagulação, pelo único método em uso nos se-
ringais do Amazonas para o leite de Hevea: a defumação.  No defumador, espé-
cie de cabana aberta nas duas extremidades e coberta com folhas de palmeira, 
é preparado um fogareiro rudimentar enterrado no solo. Sentado diante desse 
rústico aparelho, o seringueiro tem à sua direita, ao alcance da mão, uma larga 
bacia de ferro batido, na qual derrama o conteúdo do balde. Esta operação é 
feita lentamente, permitindo ao operador colocar o dedo na corrente do líquido, 
de maneira a poder retirar-lhe as impurezas. É essa a única limpeza sofrida pelo 
látex. Em seguida prepara-se o fogo. Para esse efeito, acende-se um pedaço de 
sernamby, previamente recoberto de madeira resinosa, bastante seca e cortada 
em fragmentos finos, dispostos de forma a deixar circular o ar.” (Dr. O. Labroy)
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AS MADEIRAS E AS NOZES USADAS PARA
A PRODUÇÃO DAS FUMAÇAS COAGULANTES

Publicado em 23 de abril de 2016.  

Quando eles estão bem em ignição ajuntasse-lhes uma parte dos materiais ne-
cessários à produção das fumaças coagulantes, e recobre-se o fogareiro com 
o “boião” – espécie de cobertura de terracota ou ferro, de forma tronco-cônica, 
munido de uma abertura na parte superior e de outras na base, para regular a 
entrada do ar. Muitas vezes o seringueiro emprega, simplesmente, um reserva-
tório de petróleo (lata) que inverte, depois de lhe ter arrancado uma das tampas 
e haver feito no fundo da outra um orifício retangular longo, de 6 a 8 centíme-
tros. Nesse caso, ele regula a entrada do ar, suspendendo mais ou menos a lata 
acima do solo. Pelo orifício superior, passagem das fumaças, penetram, à medi-
da que é preciso, os materiais que devem alimentar o fogo.

São diferentes as madeiras que se empregam para esse fim, ainda verdes, e 
nozes de palmeiras, substâncias mais ou menos resinosas e oleaginosas. Para 
a qualidade das fumaças é preciso que a combustão desses materiais não seja 
completa. A lista das madeiras e das nozes de palmeira empregadas é bastante 
longa, pois nem todas são consideradas como tendo o mesmo valor; mas, para 
compreender o seu emprego, é mister levar em linha de conta a sua existência 
e abundância nas diversas regiões.

Entre as madeiras mais empregadas estão a Itaúba, o Pau-mulato, a Massa-
randuba, o Pau d´arco, o Carapanaúba e o Acapú. No Xingu essa última quali-
dade compreenderia duas espécies distintas, uma de flores encarnadas, a outra 
de flores amarelas, de valor desigual para a produção das fumaças.

Quanto às palmeiras, aquelas cujas nozes são preferidas, são: a Urucurí, a Inajá, 
a Tucumã e a Auassú. Em inúmeros casos também se empregam as cascas das 
nozes do Brasil, ou castanha do Pará.

Na região do Xingu utilizam-se, apenas, as nozes do Auassú, preferindo-se, en-
tretanto, as madeiras resinosas de Massaranduba, de Acapú e Carapanaúba, 
e, sobretudo, as de Pau d´arco. Toda a borracha coagulada por essas fumaças 
é considerada fina.  Para utilizar essas fumaças, o seringueiro serve-se da “ta-
nibóca” ou do “pau”, segundo se trata de obter uma “bolacha” ou uma “bola”.
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A TANIBÓCA

Publicado em 26 de abril de 2016.  

A tanibóca apresentasse-nos como uma pá de madeira arredondada e com o 
abo curto, que o operador manobra sem recorrer a um suporte; ela serve para 
confeccionar as bolachas, que têm a forma de discos, mais ou menos espessos, 
cujo peso não excede de 10 a 12 quilos.

O “pau” é um simples madeiro, redondo em todo o seu cumprimento, cujas duas 
extremidades repousam sobre suportes de madeira em forma de forqueta, dis-
postas de forma que o meio do pau esteja a uns vinte centímetros acima do 
orifício superior do “boião”, é com ele que se preparam as “bolas” que pesam de 
30 a 50 quilos.

Depois de bem ativo o fogo, as fumaças escapam-se pelo orifício superior. O 
operador espera, para começar a coagulação, que elas estejam completa e per-
feitamente brancas. Se ele quer fazer uma bolacha, segura com a mão esquer-
da a “tanibóca” sobre a bacia, enquanto com a mão direita, toma, com o auxílio 
de uma cuia, pericarpo da metade do fruto de uma cabaça (Crescentia Cujete), 
uma certa quantidade de látex com a qual rega a parte mais larga do seu ins-
trumento.

Este instrumento é movido em torno de si mesmo, sobre a bacia, de forma a ficar 
toda a madeira recoberta por uma camada de látex, com tanta uniformidade 
quanto possível. Não se sujeita o todo a ação da fumaça senão quando o leite 
não goteja mais. Todo o látex aderente à tanibóca é então transportado para a 
fumaça, a 5 ou 6 centímetros acima da altura, tendo-se o cuidado de apresen-
tar sucessivamente as duas faces da pá à fumaça, graças ao movimento que o 
seringueiro imprime ao cabo.

Depois da primeira camada se ter tornado consistente, torna-se a trazer a “tani-
bóca” sobre a bacia, onde ela é, de novo, carregada de látex, e assim se recarre-
ga até haver-se esgotado a provisão recolhida de manhã. Se a “bolacha” apre-
senta dimensão suficiente, continua-se a sua fabricação logo que se tem látex. 
Destaca-se depois a borracha da madeira, cortando a “bolacha”, na espessura, 
pela metade.

Esta operação faz-se sem regra fixa, segundo a necessidade mais ou menos ur-
gente da “tanibóca”, ou horas depois de se ter concluído a “bolacha”.

A operação é feita da mesma forma, se se emprega o pau, com a única diferen-
ça de ser regada a bola no lugar, enquanto se faz rodar o instrumento sobre os 
suportes. Mas o começo da bola é bastante demorado, razão por que muitos 
seringueiros principiam por colocar à volta do pau um pedaço de “sernamby”. 
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Se ganha tempo, mas o produto é depreciado porque então, mesmo se não 
produz “entrefina”, por motivo de má coagulação de algumas folhas, ele não 
será inteiramente constituído de goma fina até o centro. Terminada a “bola”, é 
geralmente deixada, por tempo bastante longo, no seu suporte; é preciso que se 
cortem as extremidades aderentes ao pau para dele a destacar.
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O TEMPO NECESSÁRIO PARA A COAGULAÇÃO.

Publicado em 30 de abril de 2016.  

Já foi dito anteriormente que as fumaças coaguladoras são brancas. Muito car-
regadas de vapor de água, elas contêm, também, ácido acético, creosoto, ves-
tígios derivados de piridina, de óxido de ácido de carbono, de azoto, de aldeído 
fórmico, de alcatrões diversos etc. São espessas e muito quentes, pelo menos à 
altura que o seringueiro coloca a sua “tanibóca”. Nesse ponto elas têm a tem-
peratura de 07,08º Celsius. Logo que se elevam, esfriam com rapidez, da mesma 
forma que necessitam de um tempo bastante longo para atingir aquela tem-
peratura.

A duração necessária à coagulação de uma película de borracha é bastante 
variável, dependendo de certo número de fatores. É mais longa quando se co-
meça a bola, fenômeno devido, sem dúvida, à “tanibóca” ou ao “sernamby” de 
começo e sobre o qual se estende o látex fresco, ainda mal aquecido.

É mais longa com um leite mais fluido ou quando o operador deita uma ca-
mada mais espessa de látex. Para dar uma ideia desta duração, toma-se como 
exemplo, a confecção de uma “bolacha” em meio do trabalho, colocando-se 
em condições médias (fluidez média de látex, camada média de látex a coagu-
lar); nestes casos, numerosas observações mostraram que a coagulação dura 
aproximadamente 30 segundos. É o seringueiro que determina para cada nova 
película, quando deve suspender a ação da fumaça.

No momento em que ele retira a sua “tanibóca” a borracha ainda está muito 
quente, muito úmida e ainda plástica, de forma que basta fazer uma leve pres-
são com o dedo, na sua superfície, para deixar-lhe uma marca permanente.

É esta elasticidade que faz com que as “bolas” apresentem uma superfície pla-
na, aquela sobre a qual descansam os seringueiros, e na qual, às vezes, se con-
servam o desenho do tecido das esteiras; as que são empilhadas apresentam 
quatro faces planas, e as que são guardadas suspensas, conservam a sua forma 
redonda.

A borracha preparada por defumação é de um belo branco creme; conserva 
esta coloração durante cinco ou seis dias, não enegrecendo senão com o tempo, 
pela exposição ao ar e luz. O enegrecimento é mais rápido ao sol, mas diminui 
de intensidade à medida que se penetra na espessura da “bola”, como se pode 
verificar em um corte. A borracha coagulada é muito aquosa, e durante muitos 
dias, à proporção que toma mais elasticidade e nervosidade, se vai eliminando 
a água que ela contém, fortemente colorida de escuro.
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A PERDA DE PESO E OS INCONVENIENTES
PRINCIPAIS DA DEFUMAÇÃO 

Publicado em 03 de maio de 2016. 

A perda de peso, desde o momento da coagulação até o da venda é, por essa 
razão, considerável (cerca de 50%). Na estação das chuvas, o látex dá os 3/4 do 
seu peso em borracha fresca pesada imediatamente depois da coagulação. Al-
guns dias depois, 1/3 desse peso se perde. A perda sobre o peso do látex colhido 
varia naturalmente com a sua diluição.

A defumação tal como se pratica no Amazonas, apresenta vantagens muito 
apreciáveis. É a ela que a maior parte dos especialistas atribui a qualidade su-
perior da borracha do Pará, sabendo-se que todos os ensaios tentados no extre-
mo Oriente, para se pôr em prática a defumação, não chegaram a melhorar a 
qualidade e, em alguns casos, se reconheceu que ela era impraticável (VERNET); 
isso será motivado pela qualidade do leite ou talvez pela qualidade da fumaça, 
cuja composição, pouco mais ou menos, é conhecida.

As opiniões, entretanto, se dividem no que diz respeito ao papel desempenha-
do pelos diversos elementos que as compõem; estes influem na coagulação e 
conservação da borracha do Pará; mas quando se faz atuar separadamente 
cada um deles, obtêm-se resultados muito inferiores. Eis o motivo por que se diz 
que se ignora a razão pela qual a defumação dá a melhor borracha e a que 
melhor se conserva. Os inconvenientes principais da defumação, aos quais pa-
rece impossível dar remédio, são: de um lado o tempo preciso para a operação 
(coagulação de 2 litros de látex em uma hora, em estação favorável e com leite 
de fluidez normal), que exige muito trabalho e muita prática; de outro lado os 
perigos que traz à saúde esta operação tal qual se pratica. O seringueiro fica 3 a 
4 horas por dia numa atmosfera de fumaça que, impelida pelo vento, o envolve 
completamente.

Essas fumaças contêm, além de antissépticos poderosos, como o creosoto, o al-
dehyde formeo (tão perigosos para as mucosas) etc. – muito óxido de carbono (a 
qualidade da fumaça exige uma combustão incompleta), gás excessivamente 
tóxico. Parece, pois, provado que a defumação, tal como se faz no Amazonas, 
não é praticável para grandes quantidades de látex, mas tão somente para a 
preparação da colheita de cada seringueiro.

Há muitas espécies essenciais produtoras de borracha, a maior parte não apre-
senta senão interesse nulo ou medíocre para a exploração; poucas têm um pa-
pel mais ou menos importante, a espécie preponderante é, sem dúvida, a Hevea 
Brasiliensis ou seringueira do Amazonas. Esta essência domina todas as outras, 
não só pela qualidade excepcional de produzir a “borracha fina do Pará”, que 
representa sempre o tipo comercial do produto mais perfeito, mas igualmente 
pelas suas raras aptidões culturais que os plantadores indo-malaios tão admi-
ravelmente souberam aproveitar.
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O SUCESSO PRODIGIOSO DA HEVEA NO INDO-MALÁSIA 

Publicado em 07 de maio de 2016. 

A experiência mostrou, com efeito, que a Hevea, transportada com sucesso dos 
seringais da Amazônia, para as terras arroteadas da Península malaia, de Cei-
lão e das Indias Neerlandesas, não oferecia sérias dificuldades de aclimatação, 
desde que se não afastasse das zonas de clima quente e úmido, onde se en-
contravam terrenos férteis, argilosos-silicatos, pouco elevados acima do nível do 
mar e suficientemente abrigados dos ventos secos e de ciclones.

A plantação da árvore deu excelentes resultados em muitos lugares onde o 
“Caucho” (Castilloa) e o “Ficus d’Assam” (borracha de qualidade inferior) não 
produziram. Este sucesso prodigioso da Hevea no Indo-Malásia deve ser atri-
buído a muitos fatores econômicos favoráveis ao desenvolvimento das grandes 
empresas, em particular aos preços elevados da borracha nos últimos anos e 
muito especialmente entre 1909 e 1911, a uma propaganda habilmente feita nos 
meios financeiros europeus; ao baixo preço relativo e facilidade de mão de obra 
e, finalmente, às vantagens oferecidas pelos governos locais aos plantadores.

Mas foram principalmente causas de ordem cultural que conseguiram levan-
tar a plantação da borracha ao nível de uma indústria poderosa, tais como: a 
adaptação ao solo e ao clima da região; a exploração remuneradora no fim do 
sexto e algumas vezes do quinto ou quarto ano; a resistência e “entrainement” 
da árvore às sangrias repetidas; o rendimento progressivo até um quilo e maior 
quantidade de borracha seca por árvore e por ano, ao cabo do décimo ano; a 
coagulação fácil do látex por via racional e a obtenção de um produto de gran-
de pureza e valor que se aproxima da “Pará fina” do Amazonas.

Se os resultados obtidos na Malásia e no Ceilão foram geralmente muito satis-
fatórios não se pode dissimular que tenha havido numerosos revezes.
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As propriedades dos látices (líquido leitoso, às vezes amarelado ou alaranjado, 
que escorre da seringueira) variam, segundo as espécies botânicas, e, por essa 
razão, os tipos de borrachas extraídas que, em sua aplicação, resultam em mui-
tas misturas e composições usadas em fins diversos, são diferentes.
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A EXTRAÇÃO DO LÁTEX NA AMAZÔNIA

Publicado em 10 de maio de 2016. 

A extração do látex na Amazônia é feita pelo seringueiro, que corta as árvores 
para delas colhê-lo. As árvores da seringueira são exploradas, em média, du-
rante seis meses e em um determinado período do ano, isso depende do regime 
de águas da região. Há zonas, como no Mato Grosso, onde a extração pode se 
estender por mais tempo.

De acordo com Casio Fonseca, “o trabalho preliminar de abertura de um serin-
gal, quando novo, é a localização das árvores ou grupos de árvores na floresta, 
serviço feito pelo “toqueiro” e o “mateiro”. O primeiro, partindo geralmente da 
margem ou da foz de um rio, embrenha-se na selva, assinalando as árvores que 
vai procurando e encontrando”.

“A ele segue o mateiro que abre uma picada ou “entrada” ligando as árvores 
identificadas. Atingindo número suficiente para uma “estrada”, estabelece-se 
no ponto de partida o seringueiro, com a sua cabana, a família, os apetrechos 
de extração, armas facas, tijelinhas, balde, fogareiro, defumador e bacia”.

“Cada “estrada” pode possuir, geralmente, de 150 a 200 árvores, dispostas em 
grande extensão, devido à pouca densidade de seringueiras por hectare”.

Durante a estação, a coleta do látex é diária. Sai o seringueiro ao amanhecer, 
com suas armas e petrechos, e vai fazendo a incisão nas árvores, prendendo na 
base de cada sangria uma tijelinha para captar o leite.

Após a incisão das “madeiras” volta o seringueiro à sua cabana. Mais tarde 
percorre novamente a “estrada” colhendo num balde o leite que escorreu e se 
depositou nas tigelas, recolhendo também o “sernambi”, látex coagulado na 
superfície das incisões, ou no tronco da árvore. Feita a coleta, procede à defuma-
ção – as técnicas de coleta da borracha descritas por Casio Fonseca, agregam 
informações às já contadas pormenorizadamente por Richard Spruce. Para isso 
derrama o seringueiro o conteúdo do balde (em média de 7 a 10 litros; nos altos 
rios, de 10 a 20) numa bacia.

Acende um fogo de lenha e sementes de palmeiras silvestres (Ouricuri, inajá, 
babaçu etc.), donde se desprende espessa fumaça, que o seringueiro cobre com 
um funil defumador, cujo ápice aberto fica para cima. Assentando-se ao lado 
do defumador, o seringueiro mergulha uma cuia na bacia onde se acha o látex 
e derrama-o na forma ou na vara, que a seguir expõe à fumaça do defumador. 
Formada a primeira película, repete a operação quantas vezes for preciso, acu-
mulando películas sobre película, até obter uma bola ou péla, de peso variável, 
havendo-as desde uns 5 quilos até mais de 40. Quando o “fabrico” é de pelas 
volumosas, o seringueiro apoia a vara ou “taniboca” dupla sobre forquilhas fixa-
das ao solo, fazendo-a girar sobre o defumador.
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O RENDIMENTO MÉDIO DAS SERINGUEIRAS 

Publicado em 14 de maio de 2016.

O rendimento do seringueiro varia conforme a localização do seringal. Nos “mé-
dios” e “baixos rios, cerca de 400 a 500 quilos por safra, nos “altos rios” 600 a 700 
quilos nos “altos rios-zonas encachoeiradas” uns 900 ou 1.000 quilos.

[…]  Há, porém, casos em que seringueiros hábeis e aplicados chegam ao dobro 
dessa produção. E prossegue Cassio Fonseca: “É curiosa a circunstância de que 
quanto mais distantes dos pontos de escoamento são os seringais amazônicos, 
exigindo, portanto, maiores despesas de transporte e abastecimento, bem como 
para a entrega da borracha, tanto melhor o látex extraído e maior o rendimento 
das árvores. Dir-se-ia que a natureza corrige a desvantagem” .

O método de colheita do látex das lianas da África pelos nativos é ainda mais 
primitivo, dando produto muito inferior.

Em Mato Grosso o sistema de preparo da borracha é diferente. As condições 
de extração também o são, não só devido ao regime de águas, mais favoráveis, 
como pela facilidade do transporte em caminhões tanto dos abastecimentos 
como da borracha.

Em plantações organizadas do Oriente, o sistema de incisão das árvores usa-
do é análogo, porém se faz sob a vista de técnicos, em moldes científicos, para 
preservar as árvores. Nas grandes culturas, os coolies (trabalhadores hindus ou 
chineses) colhem e entregam o látex a usinas de laminação e defumação em 
grande escala, ou de preparação sob a forma de concentrado líquido. Nas pe-
quenas plantações, os “nativos” geralmente laminam a borracha em pequenas 
máquinas manuais.

A concentração de seringueiras nos estates (propriedades de plantação no 
Oriente), permitem melhor divisão do trabalho e maior produtividade por ex-
trator. Nas pequenas, porém, a borracha é, às vezes, uma exploração comple-
mentar a outras atividades como a lavoura de arroz, constituindo uma indústria 
doméstica.

Infelizmente não existiam estatísticas precisas e atualizadas a respeito dos se-
ringais brasileiros – assevera Cassio Fonseca – mas, com base na produção dos 
últimos anos e ponderando o rendimento médio das seringueiras, calculava-se 
que trabalhavam no Brasil cerca de 50.000 seringueiros. Não seria exagerado 
supor que, prolíficas como eram aquelas populações, subsistiam diretamente 
pelo corte da seringa entre 250 a 300.000 pessoas.
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O número de seringalistas ou patrões de seringais, que são a célula econômica 
produtora da borracha, pode-se estimar, com as devidas reservas, em aproxi-
mados 2.000. A maioria deles trabalhava em contato direto com o seringueiro, 
participando da mesma vida rude e cheia de vicissitudes.
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AS RELAÇÕES COMERCIAIS E O CRÉDITO NO
SISTEMA DE PRODUÇÃO DA BORRACHA BRASILEIRA

Publicado em 17 de maio de 2016.

As relações comerciais, no sistema de produção da borracha brasileira, eram, 
na maioria dos casos, muito primitivas, e, em todo caso, sui generis.

O crédito, no que tange à borracha como a outros produtos extrativos da região 
amazônica, era exclusivamente pessoal, da primeira à última fase do processo 
produtivo, em virtude do caráter primário e esparso das unidades extratoras.

O seringueiro, que nada tinha para garantir seu crédito, e que não era um assa-
lariado, porém repartia com o seringalista, nas bases fixadas pela praxe, ou pela 
lei, o resultado líquido apurado na safra, recebia do último adiantamento não 
em dinheiro, que não se usava no seringal, mas em mantimentos, utensílios, 
roupas, enfim o indispensável à vida.

Na época do pioneirismo violento, este sistema deu origem a muita exploração, 
a incidentes sérios, que se tornaram lendários através da dramatização literária.

O progresso das comunicações, o telégrafo, o rádio, a intervenção governamen-
tal, a adversidade que durante dezenas de anos enfrentaram uns e outros, a 
escassez da mão-de-obra, generalizaram melhores relações e melhor compre-
ensão, ditadas pela necessidade da luta pela subsistência.

Assim, se tudo corresse bem, se o seringueiro trabalhasse toda a safra sem in-
terrupção por doença ou qualquer outro motivo, se não fosse embora, satisfazia 
ele os seus compromissos com o seringalista. Mas de qualquer modo, para este 
crédito sem base real, tinha sempre o seringalista que fazer, em seus negócios, 
uma reserva para eventualidades.

[…] “Por sua vez o seringalista obtinha, quer do “aviador”, casa que aviava to-
das as necessidades de uma safra para seringais, quer do Banco do Crédito da 
Borracha, crédito também exclusivamente pessoal. Isto porque, se fosse arren-
datário do seringal, nada possuía para dar em garantia, a não ser, porventura, 
propriedades pessoais suficientes, coisa incomum “.

Se proprietário do seringal, a situação pouco se alterava, uma vez que um se-
ringal nada mais era que um pedaço de floresta, que só valia pelas “estradas” 
abertas, a capacidade teórica de produção futura, e, essencialmente, pela ido-
neidade e reconhecida tradição e capacidade do seringalista.
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O AVIAMENTO

Publicado em 21 de maio de 2016.

Os financiamentos ou aviamentos feitos aos seringalistas no preparo de uma 
safra eram, em geral, recuperados somente ao se aviar a safra seguinte, isto é, 
nove meses a um ano depois, quando o financiado trazia a borracha da safra 
passada para vender e liquidar suas contas.

Muito embora tal sistema não deixasse de revestir certa beleza moral pela sig-
nificação que nele encontra a confiança pessoal no homem, ressalta desde logo 
os seus inconvenientes do ponto de vista do progresso comercial, sobretudo no 
que diz com o encarecimento da produção.

Mas não havia que procurar subvertê-lo radical e prontamente, sob pena de 
desorganizar por completo a indústria extrativa. Esse mecanismo, a despeito 
de suas deficiências, foi o único que pôde funcionar na Amazônia. “É tradicio-
nal. Acha-se enraizado nos hábitos locais. Sua substituição por métodos mais 
consentâneos com o progresso, capazes de maior flexibilidade e de melhores 
resultados, dependerá de uma transformação gradativa, subordinada ao de-
senvolvimento econômico geral da região”, conclui Cassio Fonseca.

Miyasaki e Onu descrevem o aviamento como “a instituição que se consoli-
dou a partir do contato da sociedade amazônica com um sistema altamente 
monetizado, qual o capitalismo industrial europeu”. Funcionava onde a área 
econômica tivesse as seguintes características: (a) base de recursos; (b) atraso 
das técnicas de produção; (c) índice de participação do dinheiro nas trocas nulo 
ou muito baixo; (d) presença de lideranças mercantis locais – autóctones ou es-
trangeiras – ou de agentes capazes de virem a exercê-las; (e) ligação dessas 
lideranças com um mercado monetizado em pleno funcionamento e que, de 
fora, subministra crédito; (f) demanda externa ativa sobre um ou mais produtos 
dessa área.

Quando concorrem essas condições, parece impor-se uma verdadeira impe-
ratividade técnica de aviamento, levando as lideranças mercantis locais a se 
aliarem aos interesses do mercado externo, gratificando-se duplamente – com 
os preços que cobram fora e com o peculiar sistema de exploração de mão-de-
-obra. Aumenta o índice de monetização das trocas na área, mas o escambo 
continua a dominar, porque é a melhor modalidade de disfarçar a usura e ou-
tros meios de exploração exercidos pela liderança sobre os nacionais. Pode o 
aviamento prescindir do caráter policialesco que experimentou décadas a fio 
na Amazônia, evoluindo para uma fase mais “pura”, isto é, mais estritamente 
econômica, aí ele se assemelhará, sem muitos acréscimos, ao truck-system (sis-
tema de caminhão) comum, ou mais ainda ao shikomi (fornecimentos) pratica-
dos na indústria pesqueira do Japão. (O Aviamento na Amazônia – Miyasaki e 
Onu).
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A CONQUISTA DA FLORESTA EM BUSCA DA SERINGA

Publicado em 24 de maio de 2016.

O trabalho preliminar de abertura de um seringal, quando novo, é a localização 
das árvores ou grupos de árvores na floresta, serviço feito pelo “toqueiro” e o 
“mateiro“. O primeiro, partindo geralmente da margem ou da foz de um rio, em-
brenha-se na selva, assinalando as árvores que vai procurando e encontrando.

A ele segue o mateiro que abre uma picada ou “estrada” ligando as árvores 
identificadas. Atingindo número suficiente para uma “estrada“, estabelece-se 
no ponto de partida o seringueiro, com a sua cabana, a família, os apetrechos 
de extração, armas, facas, tijelinhas, balde, fogareiro; defumador e bacia.

Cada “estrada” pode possuir, geralmente, de 150 a 200 árvores, dispostas em 
grande extensão, devido à pouca densidade de seringueiras por hectare.

Antes de cobrar impulso à plantação em alta escala no último quartel do sécu-
lo dezenove, todas as borrachas provinham de plantas selvagens, exploradas no 
seu habitat, primeiramente na Amazônia e depois também na África Central.

A produção dessas regiões, todavia, era forçosamente limitada pelas condições 
de extração. O crescimento incessante das necessidades despertou, pois, nos 
povos industriais a ideia de obter borracha por processos mais aperfeiçoados, 
que permitissem produção em escala maior a custo menor.

De outro lado, os métodos desumanos que se diziam usados pelos extratores de 
borracha causaram grande celeuma.

Vários países protestaram, por exemplo, contra autoridades belgas acusadas 
de, no Congo (posteriormente Zaire, hoje República Democrática do Congo), tor-
turar os nativos que extraiam a borracha, decepando-lhes as mãos ou obrigan-
do-os a comer a goma, quando de má qualidade.

Outras atrocidades se contam. Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, o Con-
gresso Americano levou a efeito uma investigação sobre o regime de escravatu-
ra a que constava estarem sujeitos os indígenas que trabalhavam nas florestas 
do Peru.

No Brasil, igualmente, abundam as crônicas em episódios dramáticos a deno-
tar a rudeza da conquista da floresta, em busca da seringa, ilusão descompas-
sada de riqueza, que breve se desfez, nada restando senão os destroços de uma 
era demasiado aventurosa para resistir ao tempo e ao progresso.
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AS PRIMEIRAS TENTATIVAS DE CULTIVAR BORRACHA

Publicado em 28 de maio de 2016.

As primeiras tentativas de cultivar borracha datam de 1860, quando, em Java, 
se fizeram experiências com a Ficus elástica, que ainda subsistem.

Há indicativos de que desde 1855 o assunto entrara em cogitações por suges-
tão de Hancock, o mesmo que, em 1842, também encontrara, na Inglaterra, o 
segredo da vulcanização descoberta por Goodyear. Mas só em 1872 é que se 
iniciaram as tentativas, quando, a pedido dele, Sir Clement Markham, do Índia 
Office, determinou pesquisas sobre a possibilidade de plantar borracha nas co-
lônias orientais, tendo ele, anteriormente, estabelecido a indústria da cinchona 
na índia.

Imediatamente se mandaram buscar à América do Sul sementes de várias 
plantas. Em 1873 um Sr. Farris enviou 2.000 sementes de Hevea ao jardim botâ-
nico de Kew. Apenas doze dessas sementes germinaram. Foram embarcadas 
para a índia, onde as plantaram no Royai Botanic Gardens.

Chegou, porém, Markham à conclusão de que seis plantas da mesma espécie 
não bastavam e, enquanto experimentavam a Ficus elástica, mandou procurar 
mais sementes e espécimes de plantas gomíferas exóticas.

Cross e Wickham chefiaram duas expedições dessa natureza, o primeiro no Pa-
namá, de onde remeteu, em 1875, 134 mudas de Castilloa para Kew Gardens. 
Em 1876 enviou também, do Brasil, 1.000 mudas de Hevea e 42 de Manihot para 
a mesma estação botânica.

Mas quem obteve maior êxito, e pode ser considerado o fundador da plantação 
oriental de borracha, foi o jovem inglês Henry Wickham. Donde haver até assu-
mido visos lendários a sua vitoriosa expedição, assunto que cuidaremos mais 
adiante.

Afirmam alguns que as sementes que obteve na região de Santarém, no Estado 
do Pará, foram embarcadas por meios fraudulentos, ou, mesmo, contrabande-
adas. Asseveram outros que, por então, não vigorava qualquer lei proibindo a 
exportação de sementes ou mudas de borracha do Brasil. De fato, não havia 
preocupação a respeito, pois era voz corrente que a Hevea Brasiliensis não se 
aclimaria noutros sítios.
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A SUPERIORIDADE INCONTESTE DA HEVEA BRASILIENSIS

Publicado em 31 de maio de 2016.

Como quer que seja, não fossem as sementes e mudas obtidas no Brasil, sê-lo-
-iam certamente recolhidas na Amazônia peruana ou boliviana, onde abun-
dam as Heveas. Mas o que importa é que Wickham, em 1876, entregou ao Kew 
Gardens 70.000 sementes, das quais germinaram 2.700.

A maior parte dessas mudas foi enviada para os jardins botânicos vizinhos de 
Colombo, no Ceilão, ao passo que outras mudas se plantavam em Singapura e 
alhures, na Malásia.

Tanto em Ceilão como na Malásia as plantas viçaram e difundiram-se além de 
toda expectativa, transformando em completo sucesso a missão de Henry Wi-
ckham. Por isso foi agraciado com a ordem de cavaleiro.

Nos primórdios, entretanto, a plantação de borracha não foi bem recebida no 
Oriente, resistindo os plantadores de café em substituir a rubiácea pela Hevea, 
que no começo só era usada como sombreamento. Remeteu-se muita muda de 
Hevea para o Levante, mas longa experimentação era indispensável para des-
cobrir qual a variedade ou variedades mais convenientes ao plantio.

Essas experiências se prolongaram e, em 1895, ficava demonstrada a superiori-
dade inconteste da Hevea Brasiliensis, desde então a planta favorita tanto pela 
qualidade como pelo rendimento em borracha.

A coincidência é marcante: em 1895, afirmava-se a Hevea Brasiliensis apropria-
da à plantação em larga escala. Em 1895, surge o primeiro automóvel de rodas 
pneumáticas, inovação que passaria a exigir volume de borracha jamais ima-
ginado.

A procura cada vez maior de borracha estimulou, está claro, a sua plantação. 
Até 1900 Ceilão possuiu área cultivada muito mais extensa que a Malásia, mas 
a partir daí a situação se inverteu.

Em 1901 fundou-se em Londres a primeira empresa de plantação. Simultanea-
mente se dava início também às plantações das índias Orientais Holandesas 
que viriam igualmente a suplantar as de Ceilão. Os alemães se dedicavam a 
experiências na África. No Brasil igualmente, fizeram-se tímidas tentativas na 
Bahia e na Amazônia. A França estabeleceu culturas na Indochina.
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A PROCURA DA BORRACHA E A ALTA DO PREÇO

Publicado em 04 de junho de 2016.

Os capitais a princípio se mostravam esquivos, mas ao acentuar-se a procura 
da borracha e a alta do preço, que em 1909 atinge, em Belém, 10$000 (dez mil 
réis) e, em abril de 1910, 14$900 (quatorze mil e novecentos réis), é dizer, cerca 
de um esterlino o quilo, afluíram em abundância, e proliferaram no Oriente as 
empresas grandes e pequenas, dedicadas ao plantio sistemático da borracha, 
abandonando-se o café e o fumo. Ao passo, pois, que o Brasil ia perdendo a 
liderança da borracha, conquistava a do café, em radical transmutação de po-
sições (Cassio Fonseca).

Naquele período lavrou desenfreada especulação era torno da borracha e das 
plantações, negócio mirabolante a atrair toda espécie de capitais e de pessoas, 
na grande aventura que alguns anos depois, vencidas a borracha silvestre pela 
da plantação, iria igualmente destronar a esta da sua excepcional situação.

Muito embora, desde 1914, o preço demonstrasse fraqueza devido ao aumento 
da oferta, à imprevisível procura e à desorganização do mercado da borracha, 
que sempre foi presa dileta de especuladores, ainda assim se considerava pro-
duto remunerador. A plantação prosseguia.

Até 1920, era bastante duvidosa, na falta de estatísticas precisas, a distribuição 
das áreas plantadas no Oriente, mas a partir de 1919, os dados são mais exatos, 
principalmente com respeito às grandes culturas, os estates, permanecendo, 
contudo, incertezas quanto às plantações dos nativos.

Estes costumavam fornecer sempre dados inferiores à realidade quando se pro-
cedia a recenseamentos, temendo impostos. Depois a situação melhorou, as es-
tatísticas se tornaram mais verdadeiras, desde que os nativos se esclareceram 
melhor sobre os objetivos dos inquéritos.

A alta do preço, no passado, estimulava novas plantações, que, uma vez empre-
endidas, seguiram seu curso para se não perderem os recursos nelas emprega-
dos, mesmo quando os preços declinaram, pois que o ciclo de crescimento da 
seringueira é de 5 a 6 anos.
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A GENERALIZAÇÃO DA ENXERTIA

Publicado em 07 de junho de 2016.

As plantações orientais, sob o aspecto botânico, dividem-se em culturas comuns 
e culturas enxertadas. Antes de 1920 se usavam, principalmente, as sementes de 
árvores de grande rendimento, mas como não se lhe conhecia o outro ancestral, 
obtinha-se rendimento comum, geralmente inferior ao das árvores originárias, 
o que ocasionava a eliminação cada vez mais acentuada das plantas medio-
cremente produtivas.

Em 1917, começaram experiências destinadas a elevar a capacidade produtiva 
das árvores mediante enxertos de seringueiras de alto rendimento em mudas 
de outra planta. Foi processo lento, visto que a árvore só pode ser sangrada 5 ou 
6 anos depois.

Ao redor de 1923 já se tinha por certo que algumas plantas de alta produção po-
diam transmitir sua qualidade à nova árvore enxertada, fato que, todavia, pa-
recia não suceder sempre. Algumas árvores enxertadas se revelaram, mesmo, 
de má qualidade, não resistindo às condições atmosféricas nem às doenças, 
apresentando baixo índice de renovação do córtex.

A generalização da enxertia ocorreu quando se tornou possível obter enxertos 
de plantas experimentadas, cujos descendentes conservavam as boas qualida-
des e não apresentavam características de degenerescência.

Posteriormente, novo processo se desenvolveu com a plantação de sementes 
clonais, ou seja, sementes cuja dupla ascendência provinha de árvores alta-
mente produtivas.

O início de uma cultura é comumente contado a partir da data de plantação 
da semente, seja no viveiro ou no próprio terreno. A plantação de seringueira de 
enxertadura é contada a partir da data em que o cavalo enxertado é transferido 
do viveiro para o campo.

No caso de enxertia realizada no campo de cultura, a data de plantação se 
conta desde a plantação da semente e às vezes se fixa entre a semeadura e a 
enxertia.

O rendimento e custo de produção da borracha têm informações obscuras, de-
vido às modificações que se vinham processando nos métodos de cultivo, de 
corte, de preparação, de administração comercial em geral. A isto se adicione 
o tratamento diverso que era dado às plantações naqueles anos todos, quer na 
parte de conservação do solo e das culturas, quer no concernente à intensidade 
da sangria, em função das violentas flutuações de preços da goma elástica.
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O RENDIMENTO POR UNIDADE VEGETAL

Publicado em 11 de junho de 2016.

O rendimento da seringueira oscilava normalmente com a idade da árvore, que 
às vezes se podia começar a cortar aos cinco anos. Mas, se o preço fosse baixo 
à ocasião, o rendimento da árvore nessa idade não compensava o trabalho. De 
outra parte, seria benéfico às árvores descansar até a maior idade, seja 6 ou 7 
anos, para entrarem em produção.

As seringueiras plantadas podem não dar rendimento uniforme, mesmo com-
parando-se árvores teoricamente iguais.

Depende o rendimento assim das qualidades intrínsecas do vegetal, como dos 
fatores mesológicos, ambiente ecológico, precipitação pluviométrica, solo, tipo 
de cultivo, densidade da plantação, sistema de corte e tratamento anterior dado 
à árvore.

Geralmente o rendimento de vegetais adultos, entre quinze e vinte e cinco anos 
por exemplo, provenientes de mudas comuns, varia de 1 kg. a 13 kg., mediando 
2,5 kg.

O rendimento de árvores selecionadas alcançava de 4 a 15 kg, em média 7 kg. 
Esses cálculos de rendimento por unidade vegetal eram antes experimentais, 
pois que, na prática, os grandes seringais orientais calculavam o rendimento 
por acre ou hectare, por ano e por trabalhador.

Eis a amostra do rendimento de um seringueiro e de um hectare em uma mo-
derna heveicultura oriental organizada pelo governo francês: Usando o sistema 
de sangria em semi-espiral, em dias alternados, tendo o hectare urna densida-
de de 250 árvores, o trabalhador tinha por tarefa 350 unidades, operando em 1,4 
ha por dia, ou seja, 2,8 ha.

Com isto se obtinha uma produção anual de 1 t de borracha seca por hectare, é 
dizer, 850 kg de lâminas defumadas e 150 kg de crepes (tipos inferiores), o que 
equivalia a uma produção de 2,4 t de látex, tomando-se a concentração média 
de 0,35%.

Sendo cada hectare sangrado 180 dias por ano, a produção de cada um por dia 
de corte e, à razão de 2.40 kg de látex por hectare e por ano (2.400 kg: 180), 13,300 
kg de látex. O rendimento médio diário do trabalhador que corta 350 árvores 
resultava, pois, em média, 18,10 kg de látex e 1,160 kg de borrachas inferiores.

Como um trabalhador operava, teoricamente, 330 dias por ano, sendo 35 dias 
descontados por doença, ausência e feriados, dos quais 330 dias emprega 330 
manhãs no corte e 50 a 60 tardes em conservação dos 2,8 ha que lhe cabiam, 
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sua produção anual era: 6.140 kg de látex = 2.150 kg de borracha seca, e 380 kg 
de borrachas inferiores, vale dizer, um total de 2.530 kg. Portanto a colheita de 
uma tonelada de borracha correspondia a 130 dias de trabalho.
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O SISTEMA DE CORTE

Publicado em 14 de junho de 2016.

Um bom operário executava todas as operações de sangria em 36 segundos, ou 
seja, 350 árvores em 3:30hs, e na coleta e transporte do látex gastava 1:5hs. So-
mando-se o tempo de espera, etc., a jornada do trabalho de corte propriamente 
dita era de 6 às 11:45hs, ou seja, 5,45hs. Para isso caminhava, em média, desde 
a saída de seu alojamento até à plantação, no trabalho e no regresso a casa, 
cerca de 9 km por dia.

Uma das partes mais importantes na exploração da borracha é o sistema de 
corte, não só em busca do melhor rendimento como também de processos 
compatíveis com as exigências fisiológicas da árvore, a fim de preservar-lhe a 
capacidade de produção futura.

A sangria causa uma espécie de fadiga na árvore, a qual se manifesta pela 
queda da densidade do látex, de modo que o vegetal precisa de repouso tanto 
mais prolongado quanto mais intensa for a sangria. De outra parte, os méto-
dos de sangria precisam ser adaptados às variedades de árvores, seedlings ou 
enxertadas, silvestres ou de plantação, atendendo ainda às peculiaridades do 
ambiente.

No Oriente se fazia constantes experiências sobre métodos de sangria de serin-
gueiras, pois que influíam eles grandemente sobre o custo de produção, onde 
representavam de 30 a 35%.

Apesar da escassez de estudos completos e modernos, calculava-se que as se-
ringueiras silvestres da Amazônia, exploradas quando o regime de águas o per-
mite, isto é, durante uns 6 meses, dariam um rendimento médio de 2,5 a 6 kg 
por árvore, que cresceria talvez para 4 a 10 kg, se pudessem ser exploradas de 
maneira mais racional e sistemática, durante mais tempo.

Como nas plantações, casos há em que árvores bem tratadas dão rendimento 
individual muito superior, mais de 20 kg, dependendo das condições do vegetal, 
das possibilidades de trabalho e da habilidade do seringueiro.

Estes resultados médios no Brasil, calculados sobre a produção de seringais em 
relação ao número de seringueiros trabalhando, podem considerar-se bastante 
satisfatórios, se considerarmos o rendimento do vegetal e as condições muito 
mais difíceis de extração na floresta, no confronto do trabalho do seringueiro 
amazônico e do seu colega do Levante, em plantações sistematizadas, onde 
pode cortar número de árvores duas vezes maior.
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Embora, como se disse, fossem os europeus pioneiros da plantação de borracha 
no Oriente, as populações indígenas, comumente denominadas natives, tam-
bém lhes seguiram o exemplo, intercalando a seringueira em suas plantações 
de café, fumo, arroz, mandioca ou frutas.
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AS TENTATIVAS DE PLANTAÇÃO DO BRASIL

Publicado em 18 de junho de 2016.

Assim a borracha de cultura é, sob este ângulo, dividida em duas categorias: a) 
— Estate rubber: Borracha de empresas latifundiárias, de propriedade e sob a 
direção geralmente de europeus, onde existem mais de 40 ha de culturas. b) — 
Native rubber: Borracha dos nativos, que é extraída em pequenas propriedades 
aborígenes, possuindo menos de 40 ha plantados, em média 1,5 ha.

Os alemães, que tentaram plantar borracha nas suas colônias da África Oci-
dental, deram preferência ao gênero botânico Funtumia.

Na África Oriental alemã escolheram a Manihot Glaziovii, maniçoba brasileira, 
da qual havia 54.284 hectares plantados em 1912.

Essas e outras tentativas de plantação não tiveram o êxito das do Oriente, êxito 
esse que se atribui ao progresso ali atingido pelas pesquisas, às condições eco-
lógicas favoráveis, à relativa facilidade do transporte de cabotagem, à mão de 
obra abundante e barata, à afluência de capitais britânicos e holandeses, bem 
como à existência de governos estáveis e eficientes no amparo às iniciativas de 
ordem econômica.

Também se empreenderam, por iniciativa norte-americana, como revide aos 
planos de estabilização da borracha, qual o Esquema Stevenson, plantações de 
borracha na Libéria e no Brasil.

As culturas da Libéria foram iniciadas pela Firestone Company, fabricantes de 
artefatos de borracha nos Estados Unidos, em 1924. Havia, em 1940, cerca de 
33.928 ha. cultivados de Hevea, dos quais 14.540 em produção. A própria Firesto-
ne consumia essa borracha, da qual a maior parte se preparava sob a forma de 
látex líquido concentrado.

As plantações do Brasil, conhecidas como Concessões Ford, não tiveram sucesso 
de começo. Conquanto obtida em 1927 a concessão de 1.211.700 ha de terras na 
Amazônia, às margens do rio Tapajós, sítio que depois se chamou Fordlândia, 
apenas 4.071 ha se achavam plantados. Destes, cerca de 969 ha foram poste-
riormente condenados devido a fitonoses, de modo que restaram apenas 3.150 
ha com 839.000 seringueiras.

A companhia resolveu então fazer nova tentativa em outro local, trocando 
339.276 ha da primitiva concessão por outra de igual extensão perto de Santa-
rém, estabelecimento que se denominou Belterra.

Em 1940 existiam ali 5.816 há plantados, representando 2.500.000 Heveas, cujo 
corte devia começar em 1943.
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INDUSTRIALIZAÇÃO DA BORRACHA

Publicado em 21 de junho de 2016.

A produção, com efeito, iniciou-se, mas em pequena escala e especializada no 
preparo do látex concentrado.

Mais tarde houve novo sacrifício de árvores doentes, tendo-se salvo, porém, uma 
parte das plantas, que continuaram em exploração para produzir látex líquido 
e crepes especiais.

As concessões Ford, onde, calcula-se, se empregaram cerca de 8 milhões de 
dólares, em 19 anos de experiências, foram vendidas ao governo brasileiro por 5 
milhões de cruzeiros, ficando sob a jurisdição do Ministério da Agricultura.

Baseando-se no biênio 1948 – 1949, assim se distribuía o consumo de borracha 
entre os países que possuíam centros manufatureiros importantes:
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A DIVISÃO DA INDÚSTRIA MANUFATUREIRA 
DE ARTEFATOS DE BORRACHA

Publicado em 25 de junho de 2016.

Não figuram no quadro POSIÇÃO DOS PRINCIPAIS PAÍSES CONSUMIDORES 
DE BORRACHA NATURAL (1948 – 1949), postado anteriormente Clique Aqui, a 
Itália e o Japão, também grandes consumidores. Suas inclusões deslocariam o 
Brasil para o 9.° ou 10.° lugar.

A indústria manufatureira de artefatos de borracha se dividia em duas grandes 
ordens: transporte ou indústria pesada e artigos diversos ou indústria leve.

Na primeira categoria, que representava cerca de 2/3 da absorção total da bor-
racha, se enquadravam pneumáticos e câmaras-de-ar para aviões, para cami-
nhões, ônibus, automóveis, motocicletas, bicicletas e veículos diversos, sapatas 
para carros de assalto, rodas maciças, e materiais para conserto desses artefa-
tos.

Na segunda, inclui-se a infindável variedade de artigos de borracha, impossível 
de enumerar.

Seria extremamente longo citar todos os usos e aplicações das manufaturas de 
borracha existentes. Para comprová-lo, basta dizer que no Brasil se fabricavam, 
no ramo mais padronizado que é o de pneumáticos, mais de 1.000 variedades 
desses artigos, consideradas as rodagens, os tipos, o número de lonas e os dife-
rentes desenhos para cada fim específico.

Com exceção dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França e alguns outros 
países, entre os quais se inclui o Brasil, em virtude dos trabalhos que eram rea-
lizados nesse sentido pela Comissão Executiva de Defesa da Borracha; não se 
sabe qual era a quantidade de borracha empregada nas diferentes categorias 
de uso, fato que acarreta sérios inconvenientes tanto no estudo dessa indústria 
como em qualquer programação de natureza econômica.

Nos Estados Unidos, a absorção da goma elástica na fabricação de pneumá-
ticos situava-se na ordem de 75% do total, ao passo que noutros países, onde 
a produção daquele artefato era mais reduzida, a percentagem se avizinhava 
de 60 %. No Brasil, entretanto, onde a indústria de pneumáticos registrava um 
crescimento relativo excepcional no decênio anterior, a percentagem de consu-
mo da borracha nessa categoria alcançou, em 1948, cerca de 90% e, em 1949, 
aproximadamente 85 %.

Costumava-se dizer que a civilização industrial de um país se media pelo con-
sumo de ácido sulfúrico.
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Realmente, a absorção da goma elástica revelava a importância da rede de 
estradas de rodagem, do transporte de carga e de passageiros, rodoviário e ur-
bano, da mecanização da lavoura, os processos modernos de abertura de rodo-
vias e de construções em geral, do transporte aéreo e da motorização das forças 
armadas de uma nação, do desenvolvimento industrial e do grau de conforto 
moderno.
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NAÇÃO INDUSTRIALIZADA É A QUE FABRICA
PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

Publicado em 28 de junho de 2016.

O consumo de pneumáticos, e, portanto, da borracha, é índice mesmo das fases 
de depressão e de prosperidade, de estagnação ou de progresso, refletindo es-
pecialmente a situação dos transportes.

A circulação de automóveis, tanto nos Estados Unidos como noutras nações 
veio em acréscimo constante até 1929.

Durante a depressão econômica, a queda foi de 10% naquele país e permane-
ceu estacionária na maioria dos outros. Mas a circulação de caminhões e de 
ônibus, que declinou nos Estados Unidos, aumentou noutras partes.

A partir de 1933, novo aumento se registrou na circulação de ambas as catego-
rias de veículos em todas as nações, crescimento que prosseguiu firmemente, 
somente paralisado pela Segunda Grande Guerra, mas que retomou seu ritmo 
ao findar o conflito, agora, porém, limitado pela capacidade de produção da 
indústria automobilística e principalmente pelas restrições no comércio inter-
nacional.

Conjuntamente, vem em aumento o consumo mundial de borracha, não obs-
tante os aperfeiçoamentos dos pneumáticos modernos, que tinham vida média 
representada por 6,5 a 8 mil quilômetros em 1921, e na década de 1940, alcança-
ram 40 a 60 mil quilômetros em condições normais.

O consumo de borracha pela indústria, dependente como era do transporte 
motorizado, tornava-se grandemente susceptível de flutuações em longo prazo, 
pois que, em períodos de prosperidade, os pneumáticos eram substituídos por 
novos com maior frequência, ao passo que, em tempo de depressão, se utilizam 
mais longamente e se recorria mais vezes ao recapeamento ou recauchutagem.

Todas ou quase todas as nações do mundo possuíam sua indústria de artefatos 
de borracha, porém apenas 40 consumiam em escala apreciável, que lhes des-
se lugar nas estatísticas internacionais.

Por outro lado, só eram verdadeiramente significativas como nações industriais 
as que possuíssem fábricas de pneumáticos e câmaras-de-ar, não só pelo volu-
me que representavam como pelo seu valor econômico e estratégico.
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A INDÚSTRIA DA BORRACHA E A ABSORÇÃO
DE OUTRAS MATÉRIAS PRIMAS

Publicado em 02 de julho de 2016.

Sendo, todavia, indústrias estas extremamente complexas, exigindo vultosos 
capitais e requerendo indispensável concentração para produção em série, de-
mandando alta e difícil técnica em evolução permanente, e, por conseguinte, 
custosos e imensos laboratórios de pesquisas, onde inúmeros cientistas e técni-
cos se dedicavam ao aperfeiçoamento constante do artefato, contavam-se pou-
cos países onde tenha tido grande desenvolvimento.

Outros artigos existiam, igualmente, que necessitavam a mais apurada técni-
ca e experimentação constante, não só para o aperfeiçoamento dos produtos 
existentes como para a manufatura de novos, que se fizessem precisos todos os 
dias.

Havia artigos cuja responsabilidade era secundária, deles se exigindo, em geral, 
apenas durabilidade e boa aparência.

Eram os casos de calçados e solados, correias, fios, lâminas e tecidos, almofadas 
e outros esponjosos, artefatos para esporte e brinquedo, produtos de borracha 
endurecida ou ebonite, artigos de uso doméstico e para escritório, desde que 
destinados a usos comuns.

Muitos, no entanto, demandavam absoluta precisão e perfeição não só quími-
ca como física, principalmente quando diziam respeito à segurança pessoal ou 
à saúde humana, havendo neste campo especialidades tais que só uns poucos 
países conseguiam fabricá-las a contento.

São desta classe certos tubos e mangueiras de alta pressão e para freios de 
veículos, correias industriais, materiais para conserto de pneumáticos e câma-
ras-de-ar, luvas contra cáusticos e para eletricistas, peças para freios de veícu-
los, artefatos para aviões, fitas isolantes e para cabos de alta-tensão, isoladores 
elétricos em geral, e, muito especialmente, a vasta classe de artefatos médi-
co-cirúrgicos como luvas, sondas, cateteres, drenos, tubos para soro, balões de 
oxigênio, aventais contra raios X e inúmeros outros.

A versatilidade e a complexidade da borracha constituíam excelente fator de 
progresso econômico, não só pela valorização do homem, consequência da 
criação de quadros técnicos e especializados, como pelo consumo de muitos 
outros materiais a que obrigava.

Esta indústria traz ampla absorção de outras matérias primas como algodão 
em rama e em fio, lona e cordonel para pneumáticos, tecidos de algodão em 
geral, cordonel de rayon, juta, feltro, arame cobreado para talão de pneumá-
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ticos, arames para mangueiras, metais para conexões, condutores elétricos e 
outros fins, tintas e vernizes, materiais de embalagem, etc.

No domínio dos produtos químicos, utiliza grandes quantidades de enxofre, ace-
leradores, antioxidantes, óxido de zinco, plasticizantes, negro de fumo, carbone-
to de magnésio, sulfato de bário, carboneto de cálcio, argilas, mica, pigmentos, 
corantes, solventes e muitos outros. Esses nomes gene ricos, na verdade, abran-
gem mais de 3 mil produtos ou composições químicas entre os quais a indústria 
experimenta ou combina em busca de melhores resultados.
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A PROVÍNCIA DO AMAZONAS

Publicado em 05 de julho de 2016.

A autonomia político-administrativa da antiga Capitania de São José do Rio 
Negro só viria com a criação da Província do Amazonas. O art. 2º, esboçado em 
1823, permitiria uma circunscrição territorial à Capitania, elevando-a a catego-
ria de Província, mas a Constituição Outorgada de 1824, a desconsiderou.

Somente em 1843, após aprovação da Câmara, finalmente a Província do Ama-
zonas foi criada. Sua efetivação deu-se sete anos depois, através da Lei nº 582, 
de 5 de setembro de 1850.

A criação da Província tinha como escopo refutar as tensões geopolíticas que 
ocorriam nas fronteiras, especialmente com Peru e Bolívia, áreas sem qualquer 
registro demográfico e uma ameaça à invasão estrangeira.

O Partido Conservador tinha a hegemonia política durante o Império e via em 
ações como essa, a consolidação da sua política administrativa.

Em 1º de janeiro de 1852, data do Auto de Instalação da Província do Amazo-
nas, a paz e o sossego reinavam. Apesar da calmaria, dois fatos significativos 
agitaram aquele ano: um assalto que os índios Araras, habitantes do centro do 
Rio Aripuanã, fizeram a um sítio e roubaram o que encontraram; e o assalto 
realizado pelos gentios da tribo Caripuna a dois navegantes que viajavam com 
destino ao Mato Grosso. As vítimas foram obrigadas a fugir em uma montaria, 
deixando para trás suas canoas com todas as suas mercadorias. O piloto da 
montaria, que pelos índios fora recebido com quatro flechadas, havia chegado 
a Borba correndo risco de morte.

A Província era uma Comarca com dois Termos e com Foros independentes, 
cada um com um juiz municipal a acumular as funções de juízes dos órfãos, 
cargos que estavam sendo ocupados por suplentes, por ainda se encontrarem 
vagos. E era composta por quatro municípios, vinte freguesias, duas delegacias, 
onze subdelegacias e dezoito distritos de paz. Todos carentes de padres para 
atendê-las, sob o risco iminente de despovoamentos como já ocorrera em tem-
pos idos.

A força pública era composta por três oficiais de 1ª classe, um de 2ª, sete de 3ª e 
cinco da 4ª; o contingente do 3º Batalhão de Artilharia – único quartel existente 
– era composto por cento e quarenta e dois praças e noventa outros, destacados 
na Guarda Municipal. Nos destacamentos dos fortes e fronteiras e em algumas 
diligências, se achavam empregados cento e cinquenta e um, sobrando para a 
capital, entre oficiais inferiores e tambor, noventa e nove praças, número insufi-
ciente para o serviço da guarnição.
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Não existia cadeia pública, apenas o quarto escuro, imundo e insalubre do quar-
tel, local onde os detentos ficavam confinados. Naquele ano construíram-se 
duas celas claras e seguras, arejadas e independentes uma da outra, e ainda 
dois quartos que serviam de prisão para criminosos de menor gravidade, possi-
bilitando a separação dos criminosos por grau de periculosidade.
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UMA PROVÍNCIA POBRE DE BRAÇOS
E RICA DE RECURSOS NATURAIS

Publicado em 09 de julho de 2016.

A Religião Santa de Jesus Cristo se fazia presente na Província do Amazonas. 
A igreja dispunha de um seminário desde 1848, mas dos vinte e poucos alunos, 
entre internos e externos, apenas sete internos e dois externos ainda continua-
vam seus estudos. Em 02 de julho de 1850, por razão desconhecida, a igreja Ma-
triz havia incendiado e a comissão criada para promover uma subscrição entre 
os moradores, conseguira apenas suas promessas.

O importante serviço de catequese se encontrava em atraso por falta de mis-
sionários e convencer os índios à civilização era uma árdua missão. Para agra-
var essa carência, havia mal-intencionadas, que pregavam aos índios doutrinas 
contrárias à católica, fazendo-os se embrenhar ainda mais na selva.

A necessidade de instrução primária era enorme, especialmente nas Vilas, pois 
não havia quem pudesse ou quisesse servir em lugares insignificantes. A maio-
ria da população, portanto, não sabia ler.

Havia na capital oito escolas de instrução primária, das quais sete em funciona-
mento, contando com cento e sete alunos. O atraso na educação era deplorá-
vel, agravado pelo fato de ser a última e mais remota Província e ainda porque, 
quando era Comarca, a Província do Pará praticamente a abandonara. Pior 
estaria não fosse o seminário, que para lá levou o latim e o idioma francês.

As pontes caiam aos pedaços e as estradas estavam em estado lastimável.

A Província compreendia quatro municípios: Cidade da Barra do Rio Negro, atu-
al Manaus; Luséa, hoje Maués; Mariuá, agora Barcelos; e Ega, hodiernamente 
Tefé. Suas rendas eram tão parcas que não davam para pagar as despesas de 
manutenção, empregados e muito menos obras de utilidade pública.

A Repartição Correio, apesar da sua importância, vivia embaraços, quer pelo 
aspecto material, quer pelas desavenças do seu quadro de pessoal. Os muitos e 
distantes lugares do interior para onde as correspondências eram expedidas e 
o transporte de malas demandado, só podiam ser resolvidas por vias fluviais, já 
que outros não existiam. Também eram poucos os meios para que se mantives-
sem tantas embarcações prestando o relevante serviço. A maior das carências 
era a inexistência de barco a vapor com linha entre as Províncias do Amazonas 
e Pará.

Antes do Auto de Instalação da Província do Amazonas, uma Assembleia da 
Província do Pará, decidiu que o comércio de regatões deveria ser extinto, por-
que   entendia que aquela maneira de comerciar era imoral e contrária a civi-
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lização dos povos, mais ainda, por ser responsável pelo desaparecimento de 
algumas povoações e o abandono de algumas Vilas.

Era esse o quadro na Província do Amazonas, pobre de braços e rica de recursos 
naturais, que o Imperador desejava que crescesse com educação similar às dos 
países cultos.
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A BORRACHA APARECE COMO PRODUTO
EXCEDENTE PARA EXPORTAÇÃO

Publicado em 12 de julho de 2016.

O monopólio da navegação do Rio Amazonas foi concedido a Irineu Evange-
lista de Souza, o Barão de Mauá, através do Decreto nº 1.037, de 30 de agosto 
de 1852. O Ato normativo concedia o privilégio exclusivo por trinta anos de na-
vegação por vapor através de duas linhas:  a primeira entre Belém, Capital da 
Província do Grão Pará, até a Cidade da Barra do Rio Negro, Capital da Provín-
cia do Amazonas; a segunda desde a Cidade da Barra do Rio Negro até Nauta, 
Povoação da República do Peru.

Outra condição estabelecida pelo Decreto era a obrigação de o Barão de Mauá 
incorporar uma companhia de navegação. Assim surgiu a Companhia de Co-
mércio e Navegação do Amazonas, empresa que absorveu as pequenas firmas 
de navegação fluvial que operavam na região. A CCNA iniciou suas atividades 
com três pequenos vapores, intensificando o comércio entre as duas províncias 
brasileiras e o Peru e, apesar da falta de regularidade, começou a fazer a nave-
gação entre a Província do Pará e Amazonas através do vapor Guaiapiassú.

O outro meio de transporte existente era a canoa, que levava de quinze a vinte 
dias para chegar ao Pará e, no tempo das cheias dos rios, três meses ou mais. 
O que significa dizer que não havia meios de encurtar distância, dificultando, 
sobremaneira, as comunicações da Província.

A julgar pela arrecadação do primeiro semestre das coletorias da Cidade da 
Barra do Rio Negro (Manaus), Vila Nova (Maués), Ega (Barcelos), Silves, Serpa 
(Itacoatiara) e Borba, a receita anual projetada era de 25:000$ (vinte e cinco mil 
Réis), arrecadação aquém para o atendimento das despesas indispensáveis. 
Dessa forma, apesar da sobrecarga de impostos sobre os gêneros comercializa-
dos na praça, um inevitável déficit se configuraria.

O recenseamento daquele ano de 1852, indicava que a população da Província 
era de 29.798 indivíduos, sendo 7.815 homens livres e 225 escravos; 8.772 mulhe-
res livres e 272 escravas; 6.776 menores do sexo masculino (livres), e 117 escravos; 
5.685 do sexo feminino (livres) e 136 escravas.  Entretanto, se considerados os ín-
dios domesticados e batizados de diversas tribos, essa população saltaria para 
mais de 100.000 pessoas.

Desde os tempos de Capitania a crescente população miscigenava com os co-
lonos vindos de Portugal, branca gente mameluca a se distinguir da cor predo-
minante da população nativa.
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Destacavam-se na agricultura as culturas do algodão, anil, café, arroz, mandio-
ca, tabaco e borracha, produções que abasteciam o consumo interno e exce-
diam para a exportação em boa quantidade. Da mesma forma as fábricas de 
anil, cordoarias de piaçava, de fiação de tecidos e redes de algodão, de palinha 
e penas; de telhas e alvenarias, construções civil e naval. Desde o ano do Auto 
de Instalação, a Província já dispunha de competentes artistas que construíam 
embarcações e palácios
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FERREIRA PENNA VATICINA A PRIMAZIA DA GOMA
ELÁSTICA NA PAUTA DE EXPORTAÇÃO

Publicado em 19 de julho de 2016.

Em relatório datado de 30 de abril de 1852, e entregue ao Visconde de Monte 
Alegre, senador do Império e ministro e secretário de Estado dos Negócios do 
Império, o 1º Presidente da Província do Amazonas, João Baptista Tenreiro Ara-
nha, informava que: “A bem da agricultura, tenho feito conceber aos habitantes 
civilizados e aos indígenas a ideia de que se devem aplicar à cultura, não so-
mente produtos, que de antes já cultivavam com tantos proveitos; mas até a do 
cacau, cravo, goma elástica, guaraná, puxilí, salsa parrilha, e outras especiarias 
de muito valor, que, sendo por enquanto silvestres, e com muitos riscos e árduos 
trabalhos extraídos das matas, podem vir a ser-lhes de muito maior proveito, se 
forem cultivados.”

O governo Provincial promulgou, entre 1853 e 1868, um arcabouço legal que con-
cedia isenções de impostos provinciais e prêmios, inclusive uma Lei que autori-
zava o comércio de regatões como forma de incentivo à economia da Província 
do Amazonas, contrariando a decisão anterior da assembleia da Província do 
Pará, que decidira pela extinção do comércio de regatões. Desse pacote legal 
cabe destacar a Lei nº 13, de 19 de março de 1853, que isentava de todo imposto 
provincial, pelo período de dez anos, o gado vacum e cavalar que se criasse ou 
fosse importado na Província; a Lei nº 19, de 25 de novembro do mesmo ano, que 
permitia o comércio de canoas, chamado de regatão; a Lei nº 23, de 29 de no-
vembro, também daquele ano, que isentava de todo imposto provincial, por es-
paço de oito anos, as olarias que na Província se estabelecessem; a Lei nº 59, de 
18 de agosto de 1856, que autorizava o governo a dar prêmio de 2:000,000 réis ao 
empresário que estabelecesse uma fábrica de azeite de mamona e isentava de 
impostos todos os azeites vegetais, pelo espaço de dez anos; a Lei nº 86, de 22 de 
outubro de 1858, que concedia o prêmio de 200$000 réis, por mil árvores frutífe-
ras, à pessoa que apresentasse um terreno próprio, dentro de três anos, planta-
ções novas de cacau ou café; e a Lei nº 125, de 28 de abril de 1863, que declarava 
livre, em toda a Província, a fabricação de manteiga de ovos de tartaruga.

Na pauta de exportação da Cidade da Barra do Rio Negro para o Pará, em duas 
embarcações de vela, de 1º de janeiro ao fim de junho de 1854, apareciam o 
breu, cacau, café, cumarú, carajurú, estopa, grude de peixe, pirarucu, peixe-boi, 
puxuri, piaçava em rama, salsa parrilha, tabaco, couros secos, redes de maquei-
ra, castanha, espias de piaçava, óleo de copaíba, manteiga de ovos de tartaru-
ga, dita de peixe-boi, mixira de peixe-boi e 851 arrobas e 7 libras de borracha, 
que naquele mesmo ano subiu para 2.229 arrobas e no ano seguinte elevou-se 
para 9.590 arrobas e 21 libras.

Herculano Ferreira Penna, segundo presidente da Província do Amazonas 
(1853/1856), vaticinava: “No extenso catálogo dos artigos de exportação da Pro-
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víncia deverá ocupar mui brevemente o primeiro lugar a goma elástica ou bor-
racha, que, ainda há bem pouco tempo, ninguém aproveitava”.
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A PRÁTICA DO ARROCHO DESERTIFICA O RIO JARY

Publicado em 26 de julho de 2016.

No relatório apresentado em 1855 à Assembleia Legislativa Provincial, o presi-
dente da Província, doutor João Pedro Dias Vieira, denunciava que o emprego 
do “arrocho” na extração do leite da seringa havia se generalizado na Província, 
repetindo o que já ocorria no Pará. Esse hábito, assim entendia, era nociva e em 
breve espaço de tempo estragaria os seringais.

A despeito dessa prática perniciosa, que mais tarde traria consequências lutuo-
sas, ano após ano a arrecadação da Província só aumentava.

Junto com o crescimento da arrecadação, também crescia a necessidade de 
iluminação a gás na capital. Diante desse quadro, ainda que insuficientemente 
para atender a demanda do momento, 25 lampiões foram adquiridos pelo go-
verno Provincial.

A 04 de setembro de 1856, a Assembleia Legislativa Provincial sancionou a Lei 
nº 68, que mudava o nome da localidade de Barra do Rio Negro para Manaus. 
O fato foi motivo de comemoração para a população, tanto que o periódico Es-
trela do Amazonas destacou: “todos acham o nome Manaós mais nosso, mais 
significativo”. Isso porque o novo nome distinguia os grupos indígenas que ali 
habitavam: Barés, Passés, Banibas e Manaós.

A catequese e civilização dos índios na Província – papel pedagógico desem-
penhado pelos jesuítas – que tinha como finalidade a conversão dos indígenas 
para a fé católica e a intenção do poder real e da Igreja de unificar a fé e a 
consciência, como uma garantia da unidade política, continuavam em atraso. 
Homens para as obras públicas eram escassos, em geral ébrios, desordeiros e 
preguiçosos, a prova disso é   que a serraria e a olaria de Itacoatiara, pertencen-
tes à Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, dispunham em seu 
quadro funcional, segundo seu relatório, de 34 africanos livres.

Diferente de todas as regiões do Brasil Império, a presença de escravos africa-
nos na Amazônia era escassa, muito provavelmente pelas peculiaridades da 
atividade econômica, baseada no extrativismo e coleta de produtos que a na-
tureza oferecia o que se constituía num fator complicador para o controle da 
mão de obra de negros escravos. Daí se explica a presença de escravos livres no 
quadro de pessoal da Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas ou 
nas atividades voltadas para a agricultura e não para atividades coletoras. Os 
trabalhadores nacionais livres e, principalmente, os nordestinos, esses sim, se 
encarregavam do trabalho de extração e coleta do látex.

Entre 1861 e 1864 o quadro de exportação de café e fumo começava a apresentar 
decréscimo, enquanto a borracha saltava de 16.777 para 35.625 arrobas.
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Entretanto, paralelo ao crescimento de exportação da borracha, em 1863, oito 
anos após a denúncia apresentada no relatório do presidente da Província, dou-
tor João Pedro Dias Vieira, o emprego da técnica de arrocho transformava o rio 
Jary, antes pujante centro de produção da borracha, em área de desertificação.

Identificava-se àquela altura a imprescindibilidade do uso de processo racio-
nal, menos nocivo e padronizado, a tigelinha. A necessidade de regularidade 
industrial supunha, cada vez mais, o uso de braços.
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ALEXANDRE AMORIM IMPLANTA A LINHA DE
NAVEGAÇÃO MANAUS/LIVERPOOL

Publicado em 02 de agosto de 2016.

Apesar da população da Província ser minguada e avessa aos serviços das ar-
mas, atendendo a contido no Decreto nº 3.371 de 7 de janeiro de 1865, que esta-
belecia a criação de corpos para o serviço da guerra, com a denominação de 
Voluntários da Pátria, sessenta e três filhos do Amazonas se alistaram e segui-
ram para a Corte onde se reuniram ao exército em operações nas Repúblicas do 
Uruguai e Paraguai.

Era o Império a recrutar tropas, em todas as suas Províncias, para a Guerra do 
Paraguai. De janeiro de 1865 ao fim de 1868, o Amazonas havia participado da-
quele conflito belicoso com 984 indivíduos. Incluindo-se aí, Voluntários da Pá-
tria, guardas nacionais e recrutas para o exército e marinha.

No seguimento industrial o extrativismo era o único que apresentava resultados 
animadores, porque também era o único no qual se aplicava os braços livres 
da Província. O índio não se prestava a outra indústria com facilidade e perse-
verança, assim, a goma elástica, a castanha, a salsa e a copaíba ganhavam 
destaque.

Belém era então o principal centro importador e exportador de borracha, lá 
estavam os estabelecimentos bancários e as casas exportadoras, o curso dos 
principais lucros obtidos pela extração da borracha da Província do Amazonas 
para lá se dirigiam. Manaus, portanto, não tinha ligação direta com as praças 
comerciais estrangeiras sediadas em Liverpool e Nova York. Para dar um basta 
nessa adversidade, a Assembleia Provincial do Amazonas, através da Lei nº 158, 
de 7 de outubro de 1866, autorizou o Presidente da Província a contratar Alexan-
dre Paulo de Brito Amorim, para organizar uma companhia de navegação, a 
qual recebeu o nome de Companhia de Navegação do Alto Amazonas.

Alexandre Amorim nasceu em Arcos de Valdevez, vila raiana portuguesa no 
Distrito de Viana do Castelo, região Norte e sub-região do Minho-Lima. Chegou 
a Manaus em 1851, pouco antes da instalação da Província e logo se tornou um 
dos mais importantes comerciantes da cidade. Era Vice-Cônsul e o primeiro re-
presentante consular do governo português em Manaus (1854 a 1873).

Foi Alexandre Amorim quem iniciou, mas não concluiu, a construção do Palace-
te Provincial, imóvel que inicialmente serviria de residência para a sua família. 
Sua conclusão deu-se em 1867, sendo o seu proprietário o Sr. Custódio Garcia, 
capitão da Guarda Nacional. O imóvel posteriormente foi comprado pelo pre-
sidente da Província José Bernardo Michellis. Passou a denominar-se Palacete 
Provincial, por haver servido de sede do governo da Província do Amazonas e de 
residência de seus presidentes.
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Alexandre Amorim constituiu a Companhia de Navegação do Alto Amazonas, 
a qual obteve concessão para explorar as linhas de navegação de vapor, a par-
tir de Manaus, para os rios Madeira até Santo Antônio, Purus até Hyutanahan 
e Negro até Santa Isabel.  Foi o fundador de estabelecimentos industriais, entre 
os quais uma serraria a vapor, uma fábrica de sabão e organizador da primei-
ra empresa de carnes verdes, além de uma fábrica de panificação. Também 
implantou a linha de navegação Manaus/Liverpool, na Inglaterra, e é um dos 
fundadores da Associação Comercial do Amazonas.
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A NAVEGAÇÃO NA AMAZÔNIA

Publicado em 08 de agosto de 2016.

O avanço da ocupação extrativa em direção à Amazônia Ocidental requeria 
investimentos em infraestrutura de transportes, indispensáveis à exploração 
daquelas novas áreas. Podemos dizer, com Benchimol, que um moderno siste-
ma de transporte fluvial, a par de uma incipiente rede de estradas de ferro, foi 
obra do surto gumífero sob dois aspectos: atraindo investimentos destinados 
à implantação de um sistema de navegação nas novas áreas extrativas, que 
modernizou e ampliou os serviços já existentes nas áreas de antiga colonização 
para dar suporte à produção gumífera; acresça-se um segundo aspecto, a na-
vegação nos rios amazônicos, em razão de seu alto custo operacional, sempre  
foi subsidiada, e a capacidade de subsidiar tais operações está vinculada à arre-
cadação de impostos. O aumento das rendas provinciais permitiu aos governos 
atrair, com subsídios, empresas e linhas de navegação que, crescentemente, co-
briram as vastas áreas dos rios amazônicos.

Contudo, um entrave se opôs, até o ano de 1867, aos investimentos estrangeiros 
no setor de navegação da bacia do Amazonas, o veto à navegação na calha 
desse rio (Amazonas) pelos navios de bandeira estrangeira. Uma parte da elite 
nacional opunha-se a essa proibição, pregando o livre comércio como forma de 
atrair os investimentos necessários à expansão do setor de transportes na re-
gião. Um exemplo disso é o fato de que a lei de no. 1.245 de 28 de junho de 1865, 
decretada pela Assembleia Geral Legislativa, fixou a despesa e orçou a receita 
geral do Império para o exercício de 1865-1866, destacando em seu orçamento 
uma quantia de 96:000$000 (noventa e sieis contos de réis). 

“Além de ser comprovadamente o maior rio do mundo (compreendendo desde 
sua nascente no Peru onde é chamado rio Marañon, rio Solimões ao entrar no 
Brasil e rio Amazonas após a confluência com o Rio Negro em Manaus/Ama-
zonas), o rio Amazonas sempre possuiu importância geopolítica por permitir 
saída para o Oceano Atlântico aos países limítrofes como Bolívia, Peru, Colôm-
bia e Venezuela). O início da navegação a vapor foi de grande importância para 
ampliar a capacidade de exportação da Amazônia, em particular a borracha 
até início do século XIX, bem como levou ao aumento de pressões externas para 
a abertura do rio Amazonas à navegação internacional pelo Brasil. A situação 
financeira da província ainda era frágil, apesar dos incentivos fiscais e subven-
ções do governo central, por isto os interesses internacionais aliaram-se aos lo-
cais, quando começou a se desenvolver a atividade de extração e exportação 
da borracha vegetal, mais vantajosa que as outras atividades ligadas ao extra-
tivismo vegetal e animal praticadas na região. “A ausência de navegação direta 
torna-se o grande argumento provincial para justificar o fato de a Província do 
Amazonas não possuir, desde a sua criação em 1850, um maior grau de solidez 
econômica”.
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Após pressões tanto internacionais quanto internas, e mesmo para evitar crises 
diplomáticas com os Estados Unidos principalmente, pelo Decreto nº 3.749, de 7 
de dezembro de 1866, o Conselho de Estado do Brasil declarou o rio Amazonas 
aberto à navegação internacional até a fronteira com o Peru, com ressalva aos 
navios de guerra. Além disto, como medida de incentivo fiscal, a Assembleia 
Geral Legislativa baixou o Decreto nº 3.920, de 31 de julho de 1867, cujo art.40 de-
terminava que as mercadorias importadas para a Província tivessem um aba-
timento de vinte por cento nos direitos de consumo. Sobre a abertura da nave-
gação do rio Amazonas Bittencourt, em sua obra Navegação do Amazonas e 
Portos do Amazonas, assim expressa a importância deste acontecimento: Não 
hesitamos em afirmar que foi a navegação a vapor que tirou a Amazônia do 
marasmo em que vivia, dando oportunidade ao seu comércio de uma penetra-
ção mais vasta e rápida, ao mesmo tempo que fazendo conhecidos e em parte 
explorados os seus recursos naturais. Os rios da Amazônia valem por estradas 
abertas ao bem-estar e à riqueza (BITTENCOURT, 2001, p.18)”. 
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UMA ARROBA DA GOMA ELÁSTICA ATINGE
O TRIPLO DE UMA ARROBA DE CAFÉ

Publicado em 16 de agosto de 2016.

Em 1867, a perspectiva de incremento do comércio deu origem a alteração no 
imposto de exportação e a alíquota de 15% foi fixada sobre qualquer forma de 
borracha fabricada, independente de classificação, ainda que apresentasse di-
ferentes preços.  A borracha fina, por exemplo, tinha melhor preço porque tinha 
melhor qualidade, sua defumação era feita a tempo e de melhor pureza. Já a 
entrefina não era coagulada no momento certo e deixava seu látex em estado 
grumoso, isso fazia com que o seu preço fosse menor em relação a borracha 
fina. A sernambi então, que era coagulada naturalmente sem processo de de-
fumação, tinha má qualidade e por isso sua cotação atingia valores insignifi-
cantes.

Com a demanda mundial pela borracha aumentando e a seca assolando o 
sertão do nordeste brasileiro, em 1868, deu-se início um grande movimento mi-
gratório de nordestinos para a região amazônica. O economista Celso Furtado 
denominou esse momento histórico como Transumância Amazônica. Esse pro-
cesso resultou na solução para a escassez da mão-de-obra nos seringais, au-
mentou o volume de látex extraído nos seringais para exportação, incrementou 
as rendas provinciais e, especialmente, os Direitos de Exportação entre 1868 e 
1876.

A Província correspondia territorialmente a quarta parte do Império e a imigra-
ção era o remédio necessário para o progresso. Não havia dados estatísticos 
atualizados, entretanto, a população crescia com a chegada de almas vindas 
de Santarém, Óbidos e Gurupá do Pará.

Com a cidade a crescer, a iluminação elétrica da capital da Província do Ama-
zonas, no ano de 1869, ganhou sessenta lampiões a querosene os quais foram 
distribuídos em lugares dentro dos limites urbanos determinados e colocados 
sobre colunas de madeira de, pelo menos, 12 palmos de altura. Cada candeeiro 
aceso tinha a potência de cinco velas de espermacete.  Os lampiões eram ace-
sos meia hora depois do sol se pôr e assim ficavam até às cinco horas da ma-
nhã, exceto nas noites de luar, quando ficavam acessos até meia hora depois da 
saída da lua. O pagamento da iluminação era realizado mediante atestado do 
chefe de polícia, responsável pela inspeção, ou por quem sua vez o fizesse.

Ainda no ano de 1869, já se observava nos rios a esterilidade dos seringais e a 
consequente queda no fabrico da goma elástica, mas a necessidade de braços 
ativos na vasta região era cada vez mais imperiosa.  O interesse da Província 
não era somente na chegada espontânea de colonos ou nas suas importações 
com o fim exclusivo do trabalho extrativista, sem cultivar a terra, a devastar áre-
as e a levar uma vida nômade. 
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Urgia a vinda de colonos que trabalhassem na desprezada agricultura que vi-
via a decadência da cultura de algumas espécies, antes abundantes.

A despeito do aumento da produção da borracha, no ano de 1870, Manaus era 
apenas um entreposto comercial e sua população predominantemente consti-
tuída por índios e mestiços. O Recenseamento Geral do Império de 1872, confir-
mou essa característica em toda a população da Província do Amazonas.

Fascinados pela abundância de produtos que a natureza oferecia, seduzidos 
pelas aparentes vantagens que o extrativismo levava sobre a lavoura, todos cor-
riam para a indústria extrativa que absorvia praticamente toda a atividade da 
população.

Para que se possa mensurar o porquê de tamanho fascínio, uma arroba da goma 
elástica valia o triplo de uma arroba de café ou o dobro do custo do açúcar. Esse 
quadro, portanto, fazia com que as importações desses produtos aumentassem 
vertiginosamente. A seringa representava agora (1871/1872), na pauta da expor-
tação, 90:705 ½ arrobas, contra 58:045 no biênio (1867/1868).
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A ESTRADA DE FERRO MADEIRA-MAMORÉ

Publicado em 23 de agosto de 2016.

Para a criação de uma infraestrutura que atendesse o aumento da demanda 
de transportes, foram feitos investimentos em embarcações, na construção dos 
portos de Belém (pela Port of Pará) e Manaus (Manaus Harbour Co. Ltd.), além 
da trapiches e barracões nos portos menores e nos portos de lenha, onde os na-
vios pudessem atracar para carga, descarga e abastecimento do combustível. 
Além desses dois portos, acrescente-se a construção de estradas de ferro, dentre 
elas a Madeira-Mamoré, o maior investimento do governo federal na Amazô-
nia.

A estrada de ferro do Madeira-Mamoré seria construída às margens dos rios 
Mamoré e Madeira e, quando finalizada, teria 364 quilômetros de extensão. A 
ideia de construí-la surgiu na Bolívia, em 1846, pois aquele país não tinha como 
escoar a produção de borracha por seu território, assim, a única forma seria usar 
o Oceano Atlântico. Para isso era preciso subir os rios Mamoré, em solo boli-
viano, e Madeira, no Brasil. O percurso fluvial tinha, porém, 20 cachoeiras que 
impediam sua navegação. Pensou-se então na construção de uma estrada de 
ferro que cobrisse por terra o trecho problemático.

O Brasil tinha interesse no projeto porque também poderia aproveitar a ferrovia 
para transportar sua produção de látex.

A primeira frente de trabalho da estrada de ferro Madeira-Mamoré teve início 
em 1872, tendo sofrido uma longa interrupção em fevereiro de 1878. A estrada 
fazia chegar a Santo Antônio, no Território de Guaporé – hoje Rondônia, àquela 
altura pertencente ao Amazonas -, seus primeiros trabalhadores para a prepa-
ração de acomodação para o pessoal da obra. Em março chegaram, trazidos 
por T. Collins da construtora P & T. Collins, da Filadélfia, enorme quantidade de 
material e o restante do pessoal necessário para a empreitada, entretanto os 
trabalhos sofreram nova paralização.
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MADEIRA-MAMORÉ, A FERROVIA DA MORTE

Publicado em 30 de agosto de 2016.

Os obstáculos que se opunham à construção daquela estrada eram, sobretudo, 
as condições climáticas e a natureza do terreno.

A Companhia concessionária foi organizada na Europa e, dizia-se, concluíra que 
a estrada era inexequível, por ser um terreno pantanoso, alagadiço e, no tem-
po de cheia do rio, inundado à grande profundidade, além das matas virgens 
quase impenetráveis, índios ferozes e clima desfavorável.  Os trabalhadores que 
vieram da América tinham contratos por prazo determinado e ao término de-
veriam retornar aos Estados Unidos. A empresa concessionária além de não 
honrar o pagamento dos seus salários, não mantinha a regularidade de forneci-
mento de viveres, causando descontentamento nos trabalhadores, que, por sua 
vez, procuravam meios para deixar o serviço e sair de Santo Antônio.

A firma ficou reduzida a um pequeno número de trabalhadores americanos, 
apenas suficientes para cuidar da conservação do trabalho já executados e do 
material existente naquele sítio. Alguns dos acionistas da Companhia conces-
sionária não queriam que qualquer recurso fosse aplicado na construção da 
estrada e o capital destinado a este fim permaneceu depositado em Londres.

Durante 40 anos, as obras começaram e foram interrompidas por três vezes. 
Trabalhadores de 40 nacionalidades participaram da sua construção: brasi-
leiros, americanos, ingleses, franceses, italianos, russos, alemães, portugueses, 
dinamarqueses, cubanos, panamenhos, caribenhos, bolivianos, colombianos, 
venezuelanos e peruanos.

A ferrovia foi inaugurada em 1º de agosto de 1912 e oficialmente 1.552 homens 
morreram nos últimos 5 anos de construção. Mas existem indicações de que 
este número bata a marca dos 6 mil trabalhadores. Isso rendeu à estrada o tí-
tulo de Ferrovia da Morte.
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O RELATÓRIO DE JOSÉ PARANAGUÁ
AO GOVERNO IMPERIAL

Publicado em 06 de setembro de 2016.

No relatório ao Governo Imperial do exercício de 1873, José Paranaguá registra-
va: “Em alguns lugares começa-se a ensaiar, em muito pequena escala é certo, 
o cultivo da seringueira”. E opina categoricamente: “Não sou daqueles que se 
arreceiam pelo futuro da província do Amazonas, vendo em breve tempo estan-
car-se a sua fonte de produção, com a devastação dos seringais; a seiva é abun-
dantíssima, e ainda é imensa a área de terrenos desconhecidos. Assim, não é 
por esse lado que considero a vantagem de transformar em indústria agrícola 
a indústria extrativa da borracha. Além de considerável aumento da produção, 
que provirá forçosamente da supressão das distancias, em que encontra-se as 
arvores no estado nativo, com prejuízo do trabalhador, que perde muito tem-
po para percorre-las, há vantagens importantíssimas de outra ordem: elas con-
sistem em fixar e condensar em certos pontos uma população extremamen-
te disseminada, em despertar o amor ao solo, nesses milhares de imigrantes 
e naturais, que por aí arrastam uma existência nômada, em fundar melhor a 
propriedade, em garantir o império da lei e a ação da justiça, em proporcionar 
enfim todas as vantagens da vida social.

Admito que a seringueira exija muitos anos para atingir o desenvolvimento ne-
cessário à produção regular. Mas, dentro em poucos anos, a situação agrícola 
que contiver algumas milhares de seringueiras, terá aumentado de valor em 
proporção suficiente para remunerar aqueles que por si ou por seus herdeiros 
não lograrem colher o precioso suco, cujas exigências de consumo vão aumen-
tando sempre, de um ano para outro.

É, portanto, da maior vantagem animar por todos os meios a indústria agrícola 
da borracha. O assunto é importantíssimo e merece sério estudo da vossa par-
te”.
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A COLONIZAÇÃO AGRÍCOLA E A CATEQUESE
NA PROVÍNCIA DO AMAZONAS

Publicado em 13 de setembro de 2016.

O desenvolvimento e progresso do país sofria influência direta da colonização 
agrícola e, no caso do Amazonas, precisava de centros que pudessem atrair 
colonos interessados na lavoura. Isso só ocorreria se o governo imperial a pro-
movesse. Sem a iniciativa governamental, o único atrativo seguia sendo o extra-
tivismo.

Os incentivos oferecidos e favores concedidos pela Província aos que se estabe-
leciam nos núcleos coloniais resultavam infrutíferos, apesar do dispêndio repre-
sentar parte significativa das rendas públicas. Por isso pensou-se na criação de 
colônias militares, experiência vivida em outras Províncias, uma vez que o Ama-
zonas, além de habitado por selvagens que de quando em vez ameaçavam a 
população dispersa na imensidão de sua extensão territorial, ainda guardava 
fronteiras internacionais. Suas presenças povoariam seus limites, impediriam 
a invasão do território, protegeriam as populações, o comércio e a navegação 
contra os assaltos perpetrados por índios.

O missionário do século XIX, diferentemente do que a história do Brasil registra 
em outros momentos, não se dedicava à civilização dos índios com a mesma 
entrega. Não penetravam com a cruz e a palavra de Deus, restringiam-se às 
margens dos rios e bocas de igarapés. Quando muito erguiam uma pequena 
igreja onde agrupavam gentios que já tinham contato social e recebido o batis-
mo da civilização. Isso não garantia a fixação dessas povoações, ao contrário, 
se estabeleciam provisoriamente e depois sumiam sem deixar vestígios. A cate-
quese que era uma questão vital para a Província, nada produzia.
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NAVEGAÇÃO DIRETA: DO ENTUSIASMO À FRUSTRAÇÃO

Publicado em 20 de setembro de 2016.

Paralelo ao crescimento da participação da seringa na pauta de exportação 
da Província, também aumentava a importação de gêneros. A praça da capital 
amazonense agora dispunha de três casas importadoras e depositava na nave-
gação direta o seu incremento, tão logo essa se iniciasse e ganhasse a proteção 
dos amazonenses.

Esse entusiasmo se justificou quando a imprensa divulgou que o Comendador 
Alexandre Paulo de Brito Amorim – o mesmo que, em 1866, fora contratado pelo 
presidente da Província para organizar a Companhia Fluvial do Alto Amazonas 
– havia organizado na Inglaterra, a companhia para navegação a vapor entre a 
Província e algumas praças da Europa. A liberação da navegação direta vinha 
ao encontro dos anseios da praça, pois era tida como um gigantesco passo para 
a prosperidade, principalmente porque a libertaria da dependência da praça 
comercial do Pará. O primeiro vapor, prometia o comerciante Alexandre Amo-
rim, deveria sair de Liverpool.

A primeira exportação do porto de Manaus para o exterior, via entreposto do 
Pará, embarcou borracha fina, entre fina e sernamby.

Em março de 1875, por aviso do Ministério da Marinha, foi aprovada a inaugu-
ração da Capitania dos Portos da Província. Além das embarcações de proprie-
dade particular, a navegação a vapor que percorria os diversos rios da Província 
era feita pela Amazon Company Navigation Limited.

O entusiasmo inicial gerado pela perspectiva criada pelo Comendador Alexan-
dre Paulo de Brito Amorim, arrefecera, a má condução da empreitada e fases 
de inconstâncias exigiam sacrifício da Província para a sua sustentação, não 
trazendo qualquer vantagem para a agricultura, imigração, comércio e mais 
ainda para as transações diretas entre as Províncias e os países estrangeiros, 
objetivo principal da navegação direta.
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A EMIGRAÇÃO CEARENSE PARA O AMAZONAS

Publicado em 27 de setembro de 2016.

No ano seguinte duas ocorrências significativas abalaram o Nordeste do Brasil:  
a queda do preço do algodão – grande produto de exportação da região – devi-
do à concorrência norte-americana e, principalmente, a impiedosa seca que o 
atingiu, entre 1877- 1879. Foram “três anos seguidos sem chuvas, sem semeadu-
ras, sem colheitas, os rebanhos morrendo, os homens fugindo para não morrer”. 
O evento acabou com quase todo o rebanho da região, dizimou entre cem a 200 
mil pessoas só no Ceará e promoveu um êxodo sem precedentes de cearenses 
para a capital e para outras cidades da Província.

A população cearense, à época, era de 800 mil habitantes. Desses, 120 mil (ou 
15%) emigraram para a Amazônia e outras 68 mil pessoas saíram para outros 
Estados, seduzidos que foram pela intensa propaganda fantasiosa dos gover-
nos locais.

Os governos dos Estados da Amazônia que tinham interesse na mão-de-obra 
nordestina, trataram de organizar serviços de propaganda e conceder subsídios 
para gastos de transporte. Dessa forma, formou-se uma grande corrente migra-
tória.

O último polo de recepção de migrantes foi a Província do Amazonas, a maior 
unidade da federação em extensão territorial e aquela que tinha a maior carên-
cia de trabalhadores para a produção agrícola e a extrativista.

No início das grandes ondas migratórias cearenses, a expectativa não era ne-
cessariamente a exploração da borracha, “muitos retirantes buscavam opor-
tunidades em atividades tradicionais, tais como a produção agrícola ou o tra-
balho em obras públicas. O isolamento do seringal foi um dos últimos recursos 
quando outras possibilidades lhes foram sendo negadas”. (*)

Sobre a situação da produção agrícola, Arthur Cezar Ferreira Reis afirmou: “De 
1860 até a República, manifestou-se a decadência, que se acentuou dia a dia. 
O café, que em 1830 se expressava em 6.200 arrobas, nesse ano desceu a 270; o 
tabaco, em 1830 em 5.643 arrobas, caiu para 2.270”. Somente o trato com cacau, 
“em muitos pontos encontrado nativo, manteve-se em prosperidade”. Alguns 
produtos extrativistas (breu, cravo, estopa, piaçava, salsaparrilha e castanhas) 
mereciam destaque, mas a “todos se sobrepujavam a Borracha”.

FONTE:
Retirantes cearenses na província do Amazonas: colonização, trabalho e confli-
tos (1877-1879) – Edson Holanda Lima Barboza.
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A TRANSUMÂNCIA AMAZÔNICA

Publicado em 04 de outubro de 2016.

Um dos motivos apontados para o declínio da agricultura era a fuga de braços 
para regiões de extração da borracha, acirrando rivalidades entre setores das 
elites locais. As autoridades provinciais desejavam superar o impasse com pro-
jetos que garantissem a incorporação de mais trabalhadores à Amazônia. Foi 
essa a conjuntura que as primeiras levas de retirantes cearenses desembarca-
dos em Manaus encontraram, os recém-chegados pareciam ser a solução para 
o constante lamento contra a falta de mão de obra”.

Num primeiro momento o Amazonas se apresentava como o novo ímã de ri-
queza no país a atrair apenas famílias pobres e analfabetas para a extração da 
borracha. “Depois de algum tempo o alvo passa a ser os intelectuais da classe 
média que, cansados da dura vida provinciana, sem dinheiro nem oportunida-
des, resolvem tentar a sorte em outra região. Vários jornalistas, literatos, funcio-
nários públicos e estudantes cearenses recém-chegados na província, vindos da 
capital, embarcaram para o Norte, sendo o principal alvo a cidade de Manaus”, 
diz Lima Barboza.

A vinda maciça de nordestinos para a Província do Amazonas tornou-se um 
problema social e repercutiu na Assembleia Legislativa Provincial do Amazo-
nas. Na sessão de 11 de junho de 1877, o primeiro secretário, Deputado Henrique 
Barbosa de Amorim, lê o seguinte requerimento: “Um requerimento de diversos 
cidadãos naturais do Ceará, pedindo auxílio pecuniário para transportar alguns 
de seus parentes e conterrâneos que desejam migrar para esta província – A 
comissão de Fazenda”.

O grande movimento migratório para a região, movido pelo flagelo da seca, foi 
analisado por Celso Furtado sob a denominação de Transumância Amazônica.

A transumância amazônica significou a solução para o problema da mão-de-
-obra nos seringais e possibilitou maior volume de látex extraído para exporta-
ção com consequente incremento das rendas provinciais, principalmente dos 
Direitos de Exportação entre 1868 e 1876.

Mas a colonização da Província não ficou restrita aos nordestinos. Existiram 
iniciativas da Assembleia Provincial, que autorizavam o Presidente a contratar 
colonos estrangeiros, como a proposta de José Lyons Mac Gei, apresentada à 
Assembleia Legislativa Provincial sobre a introdução de 100 famílias alemãs.
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A COLÔNIA MARACAJÚ

Publicado em 11 de outubro de 2016.

“A escravidão africana, presente em todas as regiões do Império brasileiro, não 
teve na Amazônia a mesma relevância. Isso se explica, entre outras razões, pe-
las próprias peculiaridades da atividade econômica, sempre baseada na extra-
ção e na coleta de produtos existentes na natureza, óbice ao controle da mão-
-de-obra escrava. Assim, o pequeno número de escravos introduzidos na região 
dirigiu-se principalmente para as poucas atividades ligadas à agricultura e 
não para as atividades coletoras, que foram executadas, entre os séculos XVII e 
XVIII, pelas populações indígenas e, no século XIX, por trabalhadores nacionais 
livres, principalmente nordestinos tangidos pela seca, conforme mencionado 
na publicação anterior”.

Na “fala” de abertura do ano legislativo provincial, em agosto de 1878, o presi-
dente da província, Barão de Maracajú, anunciava a retomada do projeto de 
fundação de colônias agrícolas com o objetivo de resolver o frequente problema 
de abastecimento alimentar na região: “Na estrada aberta ao norte desta cida-
de, lugar escolhido pela comissão de colonização para uma colônia de estran-
geiros, cuja fundação não realizou-se, estabeleceram-se também emigrantes 
cearenses nos lotes de terras já medidos e demarcados, que ainda não estavam 
ocupados. Formou-se então outra colônia de emigrantes cearenses, cujo núme-
ro é de 647 pessoas divididas em 129 famílias … pelos desejos que manifestaram 
seus habitantes passou essa colônia a ser denominada – Maracajú”.

A expectativa oficial era de que os retirantes cearenses viessem a ocupar o vá-
cuo deixado pela falta de imigrantes estrangeiros, conclui Lima Barboza.

“A Colônia Maracajú, situada na periferia de Manaus, povoação que recebeu 
maior número de emigrantes no Amazonas, merece uma abordagem específi-
ca, não apenas devido à quantidade de habitantes, mas porque, da mesma for-
ma que Benevides do Pará, foi planejada pela administração provincial ama-
zonense como centro de produção agrícola da província, para suprir a carência 
de abastecimento alimentar da sua sede. Ambas foram palco de conflitos, e a 
proximidade em relação à capital também produziu desconforto aos gestores”.
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O DESAFIO DOS RETIRANTES

Publicado em 18 de outubro de 2016.

No Amazonas, em 1877, já se havia formado outra colônia, “denominada Santa 
Izabel, situada às margens do rio Tarumã-miry e a duas horas da capital de 
vapor. Outras povoações foram estabelecidas no interior da província: Do total 
arrolado, 2.781 pessoas eram do sexo masculino e 1.335 do feminino, apresentan-
do-se um acentuado desequilíbrio de gênero, dado que pode ter relação direta 
com a cifra “outros destinos”, rumo aos quais provavelmente abarcavam aque-
les que se dirigiam à coleta da borracha, exercício praticado geralmente por 
homens solteiros, ou casados que se deslocavam sem família. Considerando o 
levantamento exposto pela administração anterior, que registrou a introdução 
de “827 emigrantes cearenses”, temos “um número total de emigrantes vindos 
para esta província de 4.963”, para o período de 1º de junho de 1877 a 20 de agos-
to de 1878”.

“O maior desafio dos retirantes, porém, consistia em adaptar regiões de matas 
e florestas fechadas às atividades agrícolas. Além da questão das áreas sujeitas 
à cheia dos rios, havia outras ameaças à fixação da agricultura regular, den-
tre as quais a presença de formigas: “Mais desenvolvida e florescente estaria 
a Colônia Santa Izabel, se as suas terras não estivessem minadas da formiga 
denominada – sauba -, que tem causado não pequenos prejuízos destruindo as 
plantações de modo que alguns emigrantes as têm abandonado”.

Arthur Reis assim registrou sobre as experiências de colonização no Amazonas: 
“Em março de 1879 … já tinham entrado em Manaus mais de seis mil retirantes 
cearenses. O governo, procurando recebê-los e localizá-los como contribuições 
preciosas ao progresso da província, criou colônias agrícolas, duas das quais 
nas cercanias de Manaus”.

Assim como ocorrera anteriormente nos abarracamentos do Ceará ou nas colô-
nias maranhenses e paraenses, rebentou uma atmosfera de descontentamento 
nas Colônias e nos núcleos do Amazonas.
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O DESCONTENTAMENTO DOS RETIRANTES NAS COLÔNIAS

Publicado em 25 de outubro de 2016.

A exposição do Exmo. Sr. Dr. Romualdo de Souza Paes d’Andrade, 1º vice-presi-
dente da Província do Amazonas, entregue a administração do Exmo. Sr. Tenen-
te-Coronel José Clarindo de Queiroz, em 15 de novembro de 1879, assim pontua: 
“Na colônia dita e na de Santa Izabel muitos dos colonos perderam inteiramen-
te as suas plantações, outros tem plantações mas delas ainda não tiram a sua 
subsistência; e outros nem plantaram … hoje pela suspensão das diárias mal 
podem subsistir. Muitos têm sido as petições trazidas a presidência pedindo 
socorros, que a presidência lhes não pode dar. Alguns querem repatriar-se ou 
seguir para o Pará, ou para o interior da província. Tenho-lhes mandado dar 
passagens e acho conveniente a continuação desse expediente…”. Durante o 
ano de 1879, em Maracajú, só continuariam a receber diárias aqueles que esti-
vessem estabelecidos há menos de um ano.

“Com a manifestação de descontentamentos e reivindicações por parte dos re-
tirantes cearenses, a expectativa positiva inicial produzida para representá-los 
foi sendo substituída pelo discurso do pavor quanto às ações de transgressão e 
ameaças aos poderes público e privado. Os dirigentes amazonenses percebiam 
a necessidade de se afastar as aglomerações da capital. Mas como ou para 
onde, já que não havia recursos suficientes para pagar passagens de retorno 
para todos e o Amazonas estava nos limites da fronteira do Império?”

“Ao tratar do comércio provincial, o presidente da Província do Amazonas inicia 
o relatório de 1880 afirmando que o comércio do Amazonas consiste quase que 
exclusivamente na troca de produtos naturais por mercadorias estrangeiras e 
acresce que essas permutas são realizadas diretamente da província do Ama-
zonas, ou através da praça do Pará. Significa dizer que a produção do Amazo-
nas era exportada diretamente ou transportada ao porto de Belém, para ali ser 
exportada. Muitas vezes, a produção do interior do Amazonas seguia direta-
mente para a província vizinha, sem pagar impostos no estado de origem. Tal 
prática foi, em determinado momento, estimulada pelo governo paraense, com 
incentivos fiscais que produziram polêmica entre as duas províncias.
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UMA LINHA LIGANDO O AMAZONAS
AOS ESTADOS UNIDOS

Publicado em 01 de novembro de 2016.

A navegação a vapor era vista como um meio de barateamento do custo das 
mercadorias, através do rebaixamento dos preços dos fretes, tanto dos bens 
consumidos no Amazonas, como aqueles exportados para outras províncias e 
para o exterior.

A renovação das concessões dependia dos rumos que o consumo internacional 
da goma elástica seguia. No Amazonas, em 1880, duas companhias de navega-
ção eram subvencionadas, uma com sede na Inglaterra, que fazia ligação da 
província com a Europa, realizando quatro viagens anuais e a Companhia do 
Amazonas Ltda.

A Lei Provincial número 458, de 23 de abril de 1880, autorizou ao governo reno-
var o contrato com a companhia que ligava o Amazonas à Europa aumentan-
do para seis o número de viagens anuais. Contudo, não fazia parte dos projetos 
do governo provincial aumentar o número de viagens para a Europa. Antes, 
pretendia subvencionar uma linha que ligasse o Amazonas aos Estados Unidos, 
usando para isso dos recursos das duas subvenções concedidas para as viagens 
a mais para a Europa, acrescendo, aí, a subvenção para mais duas viagens”.

“A empresa que fazia a linha entre Manaus e o porto de Liverpool, na Ingla-
terra, era a Red Cross Line & Cia., que possuía a concessão desde 1877. Em 1881 
essa empresa renovou o contrato, aumentando de quatro para cinco viagens 
por ano. Contudo, em relatório subsequente, o governo da Província reformulou 
a proposta sugerindo três viagens para a Europa e cinco para os Estados Unidos. 
Em 1883 o governo provincial contrata a concessão de uma linha direta entre 
Manaus e Nova York com a firma Booth Steam Ship Company Ltd. – A empresa 
tinha matriz em Liverpool -, fazendo três viagens por ano, também subvencio-
nada. Esse interesse em aumentar as linhas para os Estados Unidos fazia senti-
do se atentarmos para o fato de que as indústrias norte americanas consumiam 
a maior parte da borracha produzida na Amazônia. Contudo, essas propostas 
feitas à Assembleia Provincial não escondiam o temor que a demanda por no-
vas linhas de navegação subvencionadas causava em termos de onerar o erário 
público.
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MANAUS CRESCIA APESAR DAS DIFICULDADES
HIDROGRÁFICAS, JÁ A AGRICULTURA…

Publicado em 08 de novembro de 2016.

Um dos motivos apontados para o declínio da agricultura era a fuga de braços 
para regiões de extração da borracha, acirrando rivalidades entre setores das 
elites locais. As autoridades provinciais desejavam superar o impasse com pro-
jetos que garantissem a incorporação de mais trabalhadores à Amazônia. Foi 
essa a conjuntura que as primeiras levas de retirantes cearenses desembarca-
dos em Manaus encontraram, os recém-chegados pareciam ser a solução para 
o constante lamento contra a falta de mão de obra”, afirma Edson Holanda 
Lima Barboza.

Num primeiro momento o Amazonas se apresentava como o novo ímã de ri-
queza no país a atrair apenas famílias pobres e analfabetas para a extração da 
borracha. “Depois de algum tempo o alvo passa a ser os intelectuais da classe 
média que, cansados da dura vida provinciana, sem dinheiro nem oportunida-
des, resolvem tentar a sorte em outra região. Vários jornalistas, literatos, funcio-
nários públicos e estudantes cearenses recém-chegados na província, vindos da 
capital, embarcaram para o Norte, sendo o principal alvo a cidade de Manaus”, 
diz Lima Barboza.

Na “fala” de abertura do ano legislativo provincial, em agosto de 1878, o presi-
dente da província, Barão de Maracajú, anunciava a retomada do projeto de 
fundação de colônias agrícolas com o objetivo de resolver o frequente problema 
de abastecimento alimentar na região: “Na estrada aberta ao norte desta cida-
de, lugar escolhido pela comissão de colonização para uma colônia de estran-
geiros, cuja fundação não realizou-se estabeleceram-se também emigrantes 
cearenses nos lotes de terras já medidos e demarcados, que ainda não estavam 
ocupados. Formou-se então outra colônia de emigrantes cearenses, cujo núme-
ro é de 647 pessoas divididas em 129 famílias … pelos desejos que manifestaram 
seus habitantes passou essa colônia a ser denominada – Maracajú”.

A expectativa oficial era de que os retirantes cearenses ocupariam o vácuo dei-
xado pela falta de imigrantes estrangeiros, conclui Lima Barboza.
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JOSÉ PARANAGUÁ, A EPIDEMIA DE
VARÍOLA E UM NOVO CEMITÉRIO

Publicado em 15 de novembro de 2016.

Em 1881, enquanto Manaus se modernizava e a agricultura sofria, as seringuei-
ras do Jardim Botânico de Singapura começaram a frutificar pela primeira vez 
enquanto plantas e sementes eram distribuídas em toda península da Malásia.

O relatório do presidente da Província, José Lustosa da Cunha Paranaguá, da-
tado de 25 de março de 1883, propugnava não industrialização da agricultura 
puramente extrativa da borracha, mas o seu cultivo, ainda que tempo deman-
dasse. O que, segundo seu relatório, aumentaria a produção, suprimiria as dis-
tâncias das árvores tal qual se encontravam as árvores nativas, o que causava 
um tremendo prejuízo ao trabalhador que perdia enorme tempo para percor-
re-las.

A fixação e concentração em determinados pontos de uma população dis-
seminada, outras enormes vantagens traria. Isso despertaria o amor ao solo, 
fundaria melhor a propriedade, garantiria a aplicação da lei e da justiça, pro-
porcionando, finalmente, as vantagens de uma vida social. Acreditava José Pa-
ranaguá que a situação que contivesse milhares de seringueiros, aumentaria o 
valor em proporção suficiente para remunerar aqueles que, por si, colhessem o 
precioso suco, cujas exigências de consumo aumentariam sempre de um ano 
para o outro.

Para atender exclusivamente a enorme demanda epidemiológica de varíola, 
que tantas vítimas fez em 1884, criou-se na capital, o Hospital de São Sebastião. 
Para tanto foram usadas as instalações de um prédio provincial. Ainda assim, 
aquele estado sanitário permanecia em diversos lugares do interior da Provín-
cia, mais agudamente na comarca do rio Madeira.

O cemitério de São José, informava o provedor da Santa Casa de Misericórdia, 
não suportava mais fazer enterramentos, precisava que um novo fosse liberado 
pela presidência da província, sob pena de risco de inumação de cadáveres, 
extremamente prejudicial à saúde pública. Além disso, próximo ao local, por 
absoluta falta de planejamento, estava sendo construído o depósito das águas 
com que se abastecia a população da cidade.
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A ABOLIÇÃO DOS ESCRAVOS E A GANÂNCIA
FISCAL DO AMAZONAS E PARÁ

Publicado em 22 de novembro de 2016.

Antecipando-se em quatro anos a assinatura da Lei Áurea de 1888, Manaus 
extinguiu a escravidão no dia 24 de maio de 1884 e o Estado do Amazonas, um 
mês e meio depois, em 10 de julho. A decisão histórica de proclamar a igualdade 
de direitos de todos os cidadãos do Amazonas, depois de quase dezesseis anos 
de memorável campanha que envolveu toda a sociedade amazonense em tor-
no dos ideais de liberdade, coube ao presidente da Província Theodoreto Carlos 
de Faria Souto.

Em 1885, amparado pelo Decreto nº 1950 de 12 de julho de 1871, a província dava 
continuidade ao processo de concessão de nacionalidade a cidadãos estran-
geiros oriundos dos mais distintos países, especialmente portugueses. Com isso 
a população crescia, miscigenava e alterava os traços característicos da popu-
lação nativa da província, identificada no Recenseamento Geral do Império de 
1872. Naquele ano a fala do Dr. José Jansen Ferreira Junior acusou um decrés-
cimo na arrecadação do exercício de 1884, decorrente da crise comercial que 
a praça de Manaus experimentou. A causa da expressiva redução da arreca-
dação foi a queda abrupta do preço da borracha, principal fonte de riqueza da 
província. Em 1884, portanto, a borracha seguia sendo a responsável pela robus-
tez da arrecadação na Província do Amazonas.

Ao abordar as finanças provinciais o Dr. Ferreira Junior relatou: “Excede à todas 
as previsões o estado em que se acham as finanças da província, que encontrei 
em críticas circunstâncias e reclamam de voz sérias e salvadoras providências”.

A demanda mundial crescente por borracha, que tinha seu preço final sob o 
regime de monopólio nos mercados internacionais, estimulou a ganância fiscal 
do Amazonas e Pará e gerou uma disputa fiscal. Tanto assim que a proposta de 
Lei Orçamentária do Amazonas para o biênio 1885-1886, ampliou a isenção da 
borracha exportada diretamente, sem tributação na Alfandega do Pará e au-
mentou os Direitos de Exportação sobre a borracha exportada através da pro-
víncia paraense. A proposta nº 29 foi apresentada na 17ª Sessão do dia 5 de maio 
de 1885. Em 19 de maio do mesmo ano, na Sessão Ordinária nº 28, o deputado 
Bento Aranha apresentou emenda de 4% sobre a borracha que fosse exportada 
diretamente para o estrangeiro. E mais, a Lei Provincial n.º 697, de 13 de junho de 
1885, orçou em dez por cento o imposto sobre a borracha exportada de qualquer 
tipo e 5% para a exportada diretamente para o estrangeiro. A aprovação dessa 
Lei provocou reações na Praça de Belém.
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O PEDIDO DE EMANCIPAÇÃO DA PRAÇA DE
MANAUS E A POLÍTICA AMAZONENSE

Publicado em 29 de novembro de 2016.

Havia o risco, mas não se admitia e se cobrava comprovação das previsões “pes-
simistas” de que os seringais se destruiriam e consequentemente se extingui-
riam.

O otimismo de Ernesto Adolpho de Vasconcelos Chaves não se continha e proje-
tava que a exportação de borracha atingiria dez milhões de quilos, além disso, 
não enxergava qualquer possibilidade de súbita queda no valor oficial do “fruto 
rei” do Amazonas. Em relatório datado de 25 de março de 1886 ele informa que 
a borracha subiu de preço e, animado, profetizou: “… porque a verdade é, que a 
renda resultante em sua maior parte do imposto da borracha, tende a aumen-
tar, e não a diminuir, como pareceu à comissão especial que, de minha ordem, 
estudou o assunto, e cujo relatório encontrareis entre os anexos”. E continua seu 
discurso otimista: “O suposto perigo da destruição crescente dos seringais e sua 
futura extinção, carece de fatos que o comprovem, além de contrariar de fren-
te, não direi a razão, mas até o simples instinto do próprio bem-estar”. Ernesto 
Adolpho inconformado com as desigualdades tarifárias sobre a borracha ex-
portada do Amazonas para o estrangeiro e a borracha trazida pela praça do 
Pará, chama-a de desigualdade esmagadora, infecunda e antipática, pede o 
seu desaparecimento e incita: “Emancipar logo, sem detença, a praça de Ma-
naus da do Pará, que a oprime, é o grito de guerra dos partidários, dessa medi-
da odiosa! Há nisso um equívoco deplorável”.

Não por acaso “as duas últimas décadas do século XIX, no Amazonas, tiveram 
as atenções da historiografia voltadas em grande medida para o processo de 
expansão da economia gumífera e seus reflexos, ainda iniciais, no espaço urba-
no de Manaus, período que ficou conhecido como a Belle Époque manauense. 
Deixando, assim, a discussão sobre a representação do cenário político ama-
zonense em segundo plano, num momento em que as estruturas do governo 
monárquico estavam próximas de serem derrubadas com o advento do regime 
republicano”.

“O Amazonas tinha representação política nos dois partidos oficiais do Império: 
o Partido Liberal e o Partido Conservador. Assim, o grupo político amazonen-
se se apresentou como uma elite acima de tudo bem articulada na cidade de 
Manaus, na qual uma minoria privilegiada que detinha majoritariamente não 
apenas o poder da política em si, mas também um domínio econômico que se 
refletia, sobretudo, em privilégios na sociedade local”.
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O JOGO POLÍTICO NA PROVÍNCIA DO AMAZONAS

Publicado em 6 de dezembro de 2016.

“O jogo político estabelecido na Província do Amazonas, nos momentos ante-
riores e posteriores ao advento da República, mostraram-nos que os interesses 
políticos dos grupos partidários vinham em primeiro lugar, em detrimento dos 
ideais que se propagaram pelas campanhas republicanas, sobretudo nos úl-
timos anos do regime imperial, que além de condenarem em grande parte a 
postura inerte da Monarquia perante os problemas da população de um modo 
geral, destacaram a necessidade de instituir-se um governo de bem comum, 
um governo voltado para a ideia de “libertar” o povo da ação dominadora do 
Império. Ou seja, livrar-se de um tempo que consideravam ser caracterizado por 
um governo “lento”, “atrasado” e “dominador”, e começar um novo governo que 
representaria o oposto do anterior”.

“Por intermédio de propagandas contra o governo imperial no Amazonas, os 
jornais de cunho republicano não apenas condenaram a administração vigen-
te de D. Pedro II, como em grande medida procuraram atacar fortemente a 
figura da princesa Isabel, sucessora direta de D. Pedro II. Dentre sua exposição, 
o jornal republicano Equador explicita a preocupação entre os representantes 
republicanos de que o poder monárquico ficasse efetivamente nas mãos do 
conde D’Eu, marido de Isabel. Dessa forma, no dia 25 de março de 1888, o Equa-
dor expõe a questão em suas páginas: ‘É dever de todos atentar para o dia de 
amanhã e não dormir indolentemente quando o País está ameaçado de repre-
sentar o ignominioso papel de roupa de francês, francamente posto em leilão 
pelas ambições coligadas de meia dúzia de homens que tudo são capazes, no 
afã de resguardar o seu interesse e poderio’.

Dentre os discursos proferidos pelos instrumentos republicanos, esse acabou 
sendo o que prevaleceu, no qual buscaram, em grande medida, destinar suas 
falas para atacar o governo monarquista e os representantes da família real. 
Isso fez com que os republicanos demonstrassem uma preocupação muito 
mais inclinada em destinar ataques contra o regime monárquico e seus repre-
sentantes do que propriamente apresentar um modelo definido do que seria o 
regime republicano no Brasil quando de sua chegada ao poder”.
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A POSTURA CONSERVADORA DOS
REPRESENTANTES POLÍTICOS

Publicado em 13 de dezembro de 2016.

Seguindo o comportamento nacional, “a maioria dos representantes das elites 
políticas locais não buscou aderir às ideias republicanas antes do fim da Monar-
quia por receio de perderem seus cargos e, consequentemente, seus privilégios 
políticos. E buscaram, no momento da tomada de poder pelos republicanos, 
abraçar o movimento com o intuito de preservarem seus lugares de destaque 
no cenário da política regional, estabelecendo, com isso, a manutenção de privi-
légios adquiridos durante o regime monárquico. Assim, podemos perceber que 
os grupos políticos atuantes no Amazonas efetivamente compartilharam com 
o ideal de República somente após a confirmação de que os representantes 
republicanos do Rio de Janeiro haviam se estabelecido na condição de novo 
governo do Brasil”.

“No Pará, a realidade não se mostrou muito diferente da apresentada no Ama-
zonas, pois apesar de apresentar uma adesão às ideias republicanas um pouco 
maior que o Amazonas antes da tomada de poder, podemos considerar que as 
fileiras de adesão ao republicanismo no Estado vizinho só engrossaram, efeti-
vamente, posteriormente à tomada de poder pelos republicanos, postura essa 
adotada pelos políticos paraenses como forma de se inserirem na nova realida-
de do cenário político brasileiro”.

“O que se percebe é que, tanto na Província do Amazonas quanto na do Pará, a 
grande maioria dos representantes políticos durante os últimos anos de regime 
imperial procurou não compartilhar com os ideais republicanos de imediato; 
ao contrário, adotaram uma postura conservadora, pois tal medida represen-
taria a continuação do sistema político e suas benesses, afinal o movimento 
republicano no Brasil não apresentou efetivamente nenhuma garantia de que 
daria certo. Como Celso Castro aponta em seu texto, o movimento poderia, sim, 
ter fracassado e a República não ter sido proclamada. Isso nos mostra que até 
o momento da efetiva tomada de poder e, consequentemente, o anúncio da 
instauração da República no Brasil, não se tinha nenhuma garantia de que o 
movimento republicano pudesse ter sucesso”.
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MANAUS, A CAPITAL DA BORRACHA

Publicado em 20 de dezembro de 2016.

“Que poderei dizer da cidade de Manaus? É um pequeno aglomerado de ca-
sas, metade das quais parece prestes a cair em ruínas, e não se pode deixar de 
sorrir ao ver os castelos oscilantes decorados com o nome de edifícios públicos: 
Tesouraria, Câmara Legislativa, Correios, Alfândega, Presidência”. Assim definiu 
o viajante naturalista Louiz Agassiz, quando, em 1866, passou pela capital ama-
zonense. Evidentemente o naturalista a via exatamente como era, uma cidade 
acanhada, nada a indicar que, a partir do final do século XIX e início do século 
XX, ostentaria o status de capital da borracha, especialmente após Charles Goo-
dyear  descobrir o processo de vulcanização e o automóvel se tornar popular, 
isso depois de 1900.

A partir de 1890, graças à robustez da economia, por intermédio das exporta-
ções da borracha e o capital gerado pelo látex, Manaus recebeu investimentos 
em benfeitorias urbanas que alteraram, significativamente, o cenário antes ob-
servado por Agassiz.

 “A virada do século XIX para o século passado foi o momento em que Manaus 
passou por uma grande reforma urbana almejando um processo de embele-
zamento, tendo como principais obras aquelas localizadas no centro da cida-
de, como construções de prédios públicos, pontes, ruas, praças e jardins. Além 
da construção de um porto flutuante essencial para escoar a borracha para os 
grandes centros capitalistas, e consolidar a cidade de Manaus como “moder-
na” e “civilizada”. Por isso, diante da construção das inúmeras obras públicas e 
intervenções urbanas realizadas na administração de Eduardo Ribeiro (1892-
1896) Otoni Mesquita estabelece a comparação com o Barão Hausmann por 
sua atuação reformadora na cidade de Manaus”. Supõe-se que foram gastos 
241 mil contos de réis entre 1890 e 1912, no embelezamento de Belém e Manaus 
e pagamentos a políticos locais.

Na obra A ilusão do fausto: Manaus, 1890-1920, de Edinea Mascarenhas Dias, 
a autora entende que a modernidade em Manaus “não só substitui a madeira 
pelo ferro, o barro pela alvenaria, a palha pela telha, o igarapé pela avenida, a 
carroça pelos bondes elétricos, a iluminação a gás pela luz elétrica, mas tam-
bém transforma a paisagem natural, destrói antigos costumes e tradições, civi-
liza índios transformando-os em trabalhadores urbanos, dinamiza o comercio, 
expande a navegação, desenvolve a imigração”.

Júlio Santos da Silva assevera, em sua dissertação denominada Adoecendo na 
cidade da borracha: Manaus (1877-1920): “O capital que entrava nos cofres pú-
blicos possibilitou aos administradores públicos reformas urbanas na cidade. 
Ações “para “modernizar” e “embelezar” Manaus faziam parte do rol das novas 
exigências econômicas e sociais da época”.
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O LÁTEX E OS MIGRANTES
QUE VIERAM PARA MANAUS

Publicado em 27 de dezembro de 2016.

“Os problemas de infraestrutura ganharam importância no projeto de reformu-
lação da imagem da cidade não somente por sua necessidade, mas, sobretudo, 
porque a sua solução se constituiria, convenientemente, num atrativo para o lu-
gar. A instalação de serviços como iluminação pública através da eletricidade, 
o fornecimento de água potável, rede de esgoto, transporte coletivo através de 
bondes elétricos, além de uma rede telefônica eram fundamentais para a nova 
cidade. Eram símbolos que atribuíam ao lugar o status de centro civilizado”.

Para que se tenha uma ideia, em 1872, a população de Manaus era de 29.334. 
Em dezoito anos a cidade acolheu muitos brasileiros e nem tantos estrangeiros, 
mas com esse processo migratório, o contingente populacional da cidade mais 
que dobrou, saltou para 64.647 habitantes, em 1890.

Em realidade os dados relativos ao movimento migratório são controversos e, 
portanto, questionáveis, conforme sintetiza Santos da Silva: “De uma maneira 
geral, os estudos que trabalham o quantitativo de imigrantes são falhos e os da-
dos sobre as correntes migratórias para a região estão sujeitos a grandes con-
trovérsias. Celso Furtado (2007) estima que entre 1872 a 1900 tenham entrado 
na região cerca de 260.000 imigrantes, e de 1900 a 1910 essa cifra teria atingido 
um total de 500.000. Samuel Benchimol (1994) critica os dados de Celso Furtado 
(2007) e sugere um total de 300.000 imigrantes até o ano de 1910. Em conclu-
são, os historiadores e economistas que tratam dos dados numéricos relativos à 
imigração para a Amazônia e suas cidades apresentam resultados falhos nos 
levando a questioná-los. Entretanto, não há dúvidas de que a massa humana 
em movimento para a região e suas capitais Belém e Manaus foi de grande 
impacto nas províncias e mais tarde estados do Grão-Pará e Amazonas”.

Quanto às causas desse grande fluxo migratório, há “uma discussão historio-
gráfica sobre as principais causas” e Santos da Silva destaca alguns pontos: 
“primeiro, o incentivo a imigração estrangeira para o Brasil como uma das solu-
ções para o déficit da mão de obra agravada com a abolição da escravidão ne-
gra em 1888; segundo, a imigração para outras regiões do Brasil, incentivadas 
por governos locais principalmente do nordeste brasileiro, comum a partir da 
grande seca de 1877. E o terceiro motivo e não menos importante: os migrantes 
que para cá se dirigiram em busca de fortunas e melhores oportunidades, pro-
metidas pelos propagandistas da economia gomífera”.

Nesse intenso movimento populacional, dois grupos principais de migrantes di-
rigiram-se para a Amazônia. O primeiro seria a mão de obra oriunda das pro-
víncias e posteriormente dos estados da região hoje conhecida como Nordeste 
brasileiro; a segunda origina-se de imigrantes de diversas nacionalidades do 
continente europeu, principalmente lusitanos.
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O PLANO DE DEFESA DA BORRACHA

Publicado em 03 de janeiro de 2017.

O Convênio de Taubaté foi um plano feito entre os governos de São Paulo, Mi-
nas Gerais e Rio de Janeiro e os grandes cafeicultores destes estados. O acordo, 
firmado em 1906, na cidade de Taubaté (interior de São Paulo), tinha como prin-
cipal objetivo a defesa do setor sob a liderança dos estados produtores e, mais 
tarde, com o apoio do governo federal. O denominado “Plano de Valorização 
do Café previa a compra e estocagem da produção excedente a fim de retirá-
-lo do mercado para assegurar seu preço. O sucesso do Convênio de Taubaté, 
tanto em função da recuperação dos preços dos produtos no mercado mundial, 
como na sustentação financeira da política econômica cafeeira, abriu espaço 
para a reconstituição de mais três planos de defesa do café durante a Primeira 
República, sendo o último, de 1924, um Plano de Defesa Permanente”. Inspirado 
nesse plano pensou-se em fazer o mesmo com a borracha.

Em abril de 1910, uma onda especulativa fez subir para quinze mil-réis o quilo 
da borracha, mas em junho de 1911 o quilo despencou para seis mil-réis. Apesar 
disso, os negociantes da região amazônica ainda insistiram, junto ao governo 
federal, para que fossem canalizados mais capitais na coleta da borracha. Pro-
puseram que o Banco do Brasil continuasse a sustentar o preço da borracha e 
também dessem uma garantia de recursos federais para que se fundasse um 
banco regional. Essas propostas não foram levadas em consideração e os esta-
dos da Amazônia apelaram para o Congresso Nacional, na tentativa de apro-
var “um plano vasto e abrangente destinado a aumentar a competitividade da 
coleta mediante investimentos em transporte, saúde pública, recrutamento de 
trabalhadores e processamento da borracha”.

O plano, chamado Defesa Econômica da Borracha, incluía prêmios para pesso-
as que tentassem um “cultivo racional” e recursos para estações agrícolas ex-
perimentais, mas a grande maioria dos benefícios destinava-se a salvar o setor 
de coleta. O plano “não somente foi elaborado, como foi amplamente defendi-
do pela Câmara dos Deputados e aprovado no governo do presidente Hermes 
da Fonseca (1910-1914). O plano que transpunha medidas apenas para o setor 
da borracha, tocando em questões como transporte, indústria, impostos, saúde 
e imigração, chegou a instituir uma Superintendência da Borracha. Entretan-
to, diferentemente do Plano de Defesa do Café, daquele projeto aprovado para 
apoiar a valorização econômica nortista, pouco saiu do papel. O resultado pre-
visível e conhecido foi a crise da economia do látex, já na década de 1910, e a 
perda do papel da produção amazônica no mercado internacional”.
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“A espantosa indiferença do governo federal para com a sorte da economia 
amazônica parece quase suicida, considerando-se que a região, com apenas 
1/25 da população do país, havia proporcionado um sexto da renda nacional. 
No período de 1890 a 1912 o governo federal coletou nos estados do Amazonas e 
Pará, 656 mil contos de réis a mais do que gastou, sem contar a renda do terri-
tório do Acre, que ia integralmente para os cofres da União.
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UM PLANO DE DEFESA NATIMORTO

Publicado em 10 de janeiro de 2017.

O plano denominado Defesa Econômica da Borracha, naturalmente almejava 
estancar a ameaça que pairava sobre a economia desse produto, então funda-
mental em nossa balança comercial. Conforme quadro abaixo:

Antes de sua aprovação, várias tentativas foram feitas para ampará-lo, sem al-
cançarem êxito. A primeira tentativa foi o projeto Passos de Miranda, apresen-
tado no Congresso Nacional, em 6 de agosto de 1906. Com parecer da Comissão 
de Agricultura, sobreveio o substitutivo Miguel Calmon, que não teve parecer 
da Comissão de Finanças nem prosseguiu nos trâmites regimentais.

Seguiram-se os projetos de Menezes Doria, de Pedreira Franco, de Domingos 
Mascarenhas, de Jorge de Morais, de Lira Castro, mas nenhum dos quais teve 
andamento no Congresso.

Finalmente, em virtude de Mensagem Presidencial, foi aprovado o projeto que 
depois se converteu no decreto n.°2.543-A, de 5 de janeiro de 1912 e no decreto 
n.°9.521, de 17 de abril de 1912, que aprovava o Regulamento de Defesa da Bor-
racha.

Este plano era o mais completo aparecido e, conforme dito anteriormente, ins-
tituía prêmios àqueles que plantassem seringueiras, criava estações experi-
mentais de estações agrícolas nos estados e territórios produtores, previa, ain-
da, prêmios às usinas de beneficiamento nas zonas gomíferas, hospedarias de 
imigrantes, construção de estradas de ferro, isenção de impostos para embar-
cações, fomento às atividades agropecuárias, colonização, também dispunha 
sobre legislação de terras, sobre acordos tributários entre a União e os estados 
produtores e outras providências suplementares.
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Era, pois, um plano vasto e abrangia os vários setores de fomento da produção, 
porém os serviços criados para a sua execução foram extintos pouco mais de 
um ano decorrido. Desde então nada mais se fez praticamente pela borracha 
brasileira até 1942.

A partir de 1914, no complexo e imenso jogo de interesses do mercado da bor-
racha, o Brasil, modesto produtor marginal, sem parque industrial apreciável à 
época, e, portanto, à mercê das marés de especulações, colhia apenas parcas 
sobras do festim, alguns fornecimentos insignificantes, subordinado às flutua-
ções ou às combinações entre grandes produtores e consumidores, inteiramen-
te desarmado e esquecido nos conclaves mundiais.
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O PRINCÍPIO DA FINITUDE DE UMA ERA

Publicado em 17 de janeiro de 2017.

Em meados de 1913, o futuro da borracha do Amazonas era desolador, de prin-
cipal e quase único produtor que era, não expandiu nem modernizou, ganhou 
crescente concorrência e murchou. Em 1911, forneceu 11,6% da produção mundial 
e em 1912, 9,9%. Por conta desse quadro, o orçamento financeiro novamente fe-
chou com déficit. A probabilidade de aumento de preços era nenhuma, posto 
que a projeção indicava que a demanda até o fim daquele exercício seria de 
112.128.000 quilos e o suprimento mundial estimado em 108.000.000. A tendên-
cia, ao contrário, era de redução de impostos sobre a exportação da borracha. 
Não havia mais esperança, as condições de produção do Amazonas compara-
das a do Oriente tinham diferenças abissais e depositar expectativas de prospe-
ridade sobre a improvável alta do preço, ilusória.

Os anos seguintes colecionaram fracassos retumbantes, com redução espeta-
cular das despesas públicas, apelos chorosos à União, acordos com credores 
estrangeiros e suspensão de pagamento dos juros e amortização do emprésti-
mo externo do estado. A receita permaneceu a rolar ladeira abaixo, embora no 
início de 1916, em virtude da elevação do preço da borracha e a desvalorização 
da moeda brasileira, tenha havido uma pequena melhora no comercio da bor-
racha estadual. O preço da borracha permaneceu em queda no ano seguinte 
e as estimativas de produção para 1918, decepcionantes: Amazônia 37.000.000 
quilos silvestres; Oriente 250.000.000 de plantação.

O amazonense supunha ter o monopólio natural, embalava-se na perspectiva 
da não finitude de uma era.
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A EXPOSIÇÃO DO SENHOR JOSÉ
ARMANDO MENDES

Publicado em 24 de janeiro de 2017.

Pensando na perenidade de um ciclo, o amazonense empavonava-se com opi-
niões como a do diretor da The India Rubber World, de Nova York, que afirma-
va: “a sua bem defumada borracha é a melhor do mundo”, entretanto a extra-
ção do látex das seringueiras do Amazonas, além de destruírem as árvores e a 
saúde dos trabalhadores, vinha acompanhada de enorme perda de tempo e de 
energia, tornando o seu custo elevado. A indústria silvestre da borracha trouxe 
fausto, glamour e desenvolvimento ao Amazonas por um limitado período, de-
pois se retirou e deixou o estado mergulhado em profunda depressão.

A exposição do senhor José Armando Mendes, datada de 15 de junho de 1920, 
teve grande relevância, incumbido que fora de representar o governo do estado 
do Amazonas, as Associações Comerciais do Amazonas e Pará e a Delegacia 
Fiscal do Mato Grosso, junto ao governo federal. A intenção era pleitear medi-
das econômicas e financeiras, imprescindíveis para a sobrevivência da indústria 
e comércio da Amazônia, com a adoção de medidas que ajudassem o Norte do 
país a superar o cenário devastado da produção de borracha silvestre, uma vez 
que, naquele momento histórico, as plantações orientais atingiam 340.000.000 
quilos, dos 380.000.000 quilos necessários ao atendimento da demanda mun-
dial, um déficit de 40.000.000 quilos. O senhor Mendes lembrou a depressão 
econômica porque passava a região, sua imensidão geográfica e participação 
no orçamento geral do país. Apelava não somente para o apoio na questão da 
borracha, mas para o crédito, transporte e legislação que estimulasse a explo-
ração de produtos oriundos do solo.

59



81

O DEPUTADO CINCINATO BRAGA E AS
POSTULAÇÕES DO SR. MENDES

Publicado em 31 de janeiro de 2017.

Ainda na sua exposição o senhor Mendes evocou o deputado federal pelo es-
tado de São Paulo, Cincinato Braga, que na tribuna, num discurso nacionalista, 
alertou a cobiça estrangeira pela Amazônia e seu distanciamento do resto do 
país, lembrou que Belém estava mais próximo dos Estados Unidos ou Europa e 
que Manaus, cujo desenvolvimento fora marcado à revelia da nação, lastreado 
num único produto comercial, estava fincada a 1.609,3 quilometro do mar. Pedia 
o deputado que o país dedicasse a mesma atenção que se dava ao nordeste. 
Advogava o parlamentar que a borracha da Amazônia não estava comprome-
tida devido a sua qualidade, procura, aplicação, rapidez de consumo, deficiên-
cia da produção mundial e a hipótese da estagnação ou redução da produção 
das plantações do Oriente em face do Brown-bast – doença que acomete a 
seringueira destruindo o seu sistema vascular pela sangria drástica e exaustiva 
no corte. E complementava enaltecendo a qualidade da borracha amazônica, 
fator que lhe garantia cotação superior, após medidas de proteção e defesa que 
evitassem o monopólio do mercado exterior.

O senhor Mendes expunha ainda, que, desde 1909, proclamava o plantio racio-
nal da hevea, convicto de que sua plantação significaria solidez e duradoura 
permanência da borracha amazônica nos centros de consumo, especialmente 
porque a borracha asiática era inferior a amazônica. Se o capital e a teimosia 
dos ingleses resultaram no crescimento da produção asiática, por que não in-
sistir aqui?

Das medidas imprescindíveis por ele postuladas destacavam-se: regularização 
das viagens, partindo do porto do Rio de Janeiro, do Lloyd até Manaus, sendo 
que, na hipótese de transito do Rio da Prata, fosse evitado o transbordo em Be-
lém; equiparação dos fretes de Manaus para os portos da costa e Rio da Prata, 
aos que são cobrados de Belém para aqueles destinos; linha de navios carguei-
ros servindo nas mesmas condições as praças de Manaus e Belém, levando os 
produtos com regularidade para a Europa, e redução das tarifas telegráficas.
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PLANO STEVENSON 1922-1928

Publicado em 14 de fevereiro de 2017.

O Brasil voltou a ser considerado uma alternativa de lugar propício para a plan-
tação da borracha em grande escala, em decorrência do surgimento de um 
cartel da borracha no Sudoeste Asiático. A onda especulativa originou-se da 
suposta avidez irrefreável do mercado americano. Em 1920, houve uma tentati-
va frustrada de se elaborar um plano que restringisse a produção, enquanto os 
preços continuavam a cair.

Insatisfeito com o fato de que quatro entre cinco plantações das possessões bri-
tânicas não pagavam dividendos, o governo britânico criou a Comissão Steven-
son. Sob a inspiração das conclusões apresentadas no relatório da Comissão, 
em maio de 1922, a qual era presidida por Sir James Stevenson, elaborou-se o 
Plano Stevenson.

O relatório da Comissão, que procedeu a longas investigações e estudos, abor-
dou o problema sob quatro principais aspectos, objetivando esclarecer o assun-
to e propor uma solução. Foram eles: o fomento do uso da borracha; A restrição 
voluntária, a atitude de laissez-faire e a intervenção do governo. Este caminho 
não oferecia nenhuma perspectiva, uma vez que a situação se criara precisa-
mente dentro do clima da livre concorrência.

Os que o advogavam eram, em geral, aqueles que pensavam poder sobreviver 
entre os mais aptos, porém isto acarretaria prejuízos incalculáveis a milhares 
de pessoas, plantadores e trabalhadores, agravando-se os problemas sociais. 
Além disso, neste struggle for life [luta pela vida], surgia mais uma peculiarida-
de da economia gomífera, suficiente para comprometer, no futuro, a cirurgia 
violenta que seria o equilíbrio pelo livre jogo do mercado. Consistia ela em que, 
supondo-se falidos muitos produtores, arruinados os trabalhadores, abandona-
das grandes e pequenas propriedades, os seringais permaneceriam intactos e 
até beneficiados pela inação, prontos a serem arrematados por quem pudes-
se dispor de capital para entrar na liquidação. Isto fatalmente daria origem a 
novas crises, uma vez que, certamente, recomeçaria sua exploração assim que 
se julgasse atraente o mercado. Em suma: um sacrifício inútil de pessoas e de 
riquezas, apenas mudando de donos as plantações e, finalmente, o regresso ao 
círculo vicioso.

Diante disso, a Comissão Stevenson aconselhou que não se deixassem as coisas 
naquele “insatisfactory state, unless ali efforts to find a positive solution of the 
problem fail” [estado insatisfatório, a menos que todos os esforços para encon-
trar uma solução positiva do problema falhassem].

Negociações foram iniciadas entre uma comissão da Malásia britânica e os 
holandeses. Estes, aliás, enviaram missões às plantações malaias para se cer-
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tificarem de sua posição. Apesar da atitude aparentemente concordante dos 
neerlandeses, seu governo resolveu não tomar qualquer medida legislativa na 
ocasião, fundando-se nos argumentos da economia liberal e também no receio 
de desagradar os consumidores norte-americanos.
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AS LINHAS GERAIS DO PLANO STEVENSON

Publicado em 21 de fevereiro de 2017.

Os holandeses julgavam, ainda, que as economias de suas colônias eram mais 
sólidas que a das possessões britânicas, produtoras de borracha. Acreditavam, 
também, que eram produtoras mais eficientes que os ingleses.

A imposição de uma sobretaxa às exportações acima de determinada quan-
tidade, tendo como real propósito a elevação do preço básico para 1,25 xelim 
por libra-peso, não convenceu holandeses, nem franceses, a concordar com o 
proposto.

Fracassadas as negociações para o controle conjunto, a Comissão Stevenson 
elaborou um relatório suplementar recomendando a adoção de esquema res-
tritivo somente na Malásia Britânica e em Ceilão, baseado, em parte, no fato 
de que o controle nessa área já seria eficiente, visto representar cerca de 70% 
da produção e, em parte, no compromisso assumido por cultivadores ingleses e 
outros, fora daquela área, de acompanhar voluntariamente o esquema restriti-
vo, coisa que realmente aconteceu, pois 85% a 95% destes, observaram regular-
mente as escalas adotadas na Malásia e em Ceilão.

As linhas gerais do Plano Stevenson eram: avaliação da capacidade produtiva 
de cada empresa ou plantação, baseada no rendimento do ano findo em 31 de 
outubro de 1920, avaliação que se definiria como “produção-padrão”; a exporta-
ção se restringiria mediante a imposição de direitos de saída, os quais se eleva-
riam até se tornar proibitivos, quando a exportação excedesse a quota permiti-
da sobre a qual recaía o direito mínimo; e a percentagem da produção-padrão, 
cuja exportação se permitiria sob o direito mínimo, sujeitava-se ao preço cotado 
no mercado de Londres para o ribbed smoked sheet de tipo padronizado.

Quanto ao ponto vital da questão, ou seja, o estabelecimento de um preço “jus-
to”, ao optar por 1,25 xelim por libra-peso, declarou a Comissão que “adotou um 
algarismo que garantiria margem satisfatória de lucro, não obstante o leve 
acréscimo do custo da safra restringida. Ao mesmo tempo, os fabricantes de ar-
tefatos de borracha poderão obter seus suprimentos de borracha bruta a preço 
razoável, com muito menor risco de violentas flutuações, que tantos inconve-
nientes trouxeram no passado, e, assim sendo, terão todo incentivo no descobrir 
novas aplicações para a borracha.

Feitas as contas, constatou-se que não se definiu como seria o preço justo, aliás, 
impossível fazê-lo, permanecendo inevitavelmente o caráter arbitrário do nú-
mero escolhido.

De acordo com o Plano, algumas medidas foram adotadas para regular o fluxo 
da exportação.
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O esquema regulava, pois, a exportação, mas não a produção. Assim, os planta-
dores poderiam produzir a seu arbítrio, mas no momento da exportação, quan-
do esta excedesse as quotas estabelecidas, os direitos de exportação subiriam a 
nível proibitivo, sendo este o mecanismo de controlo automático escolhido.
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AS SINUOSIDADES DO MERCADO E
O FIM DO PLANO STEVENSON

Publicado em 28 de fevereiro de 2017.

A onda de esperanças que estimulou o mercado elevou o preço em janeiro de 
1923, descendo gradualmente depois disso, porém ficando na média em feve-
reiro-abril de 1923, de modo que a quota de maio-julho foi aumentada automa-
ticamente para 65%, de acordo com o Plano. A seguir cai o preço, e a quota do 
último quartel do primeiro ano de restrição regrediu a 60 %.

Essa mobilidade natural ao mercado, que o Plano em sua rigidez não permitia 
acompanhar, causou tal confusão que, durante o terceiro ano de controle, o pre-
ço quase triplicou, em média mais de 3 xelins por libra. A Comissão Stevenson 
nada podia fazer senão aplicar as percentagens legais estabelecidas.

Não pôde conter, portanto, a alta excessiva no mercado, que assim continuou 
por mais dois trimestres.

Alarmando-se o mercado com a escassez de borracha que se prenunciava, cir-
cunstância agravada pelos boatos e pelo desconhecimento do Plano pelos con-
sumidores, o preço desatou a subir sem nada que o detivesse, e, em 1925, quarto 
ano de restrição, alcançou 4 xelins, deixando a perder de vista o preço “justo” 
fixado pela Comissão.

Por essa razão, a quota exportável foi automaticamente elevada em 15%, para 
100%, no segundo trimestre, em resultado do que, o preço caiu violentamente a 
pouco mais de 2 xelins em fevereiro-abril de 1926.

No trimestre agosto-outubro de 1926, para evitar flutuações intrusas, o governo 
modificou o Plano, a fim de torná-lo mais flexível e aumentou o preço-base, mas 
se durante esse período o preço mediasse menos que o novo preço-base, a per-
centagem seria diminuída.

O aumento do preço-base talvez se deva à ilusão das cotações excepcionais que 
se vinham registando, pois acontece que, após essas novas medidas, o preço 
recomeçou a declinar.

Em outubro, novas modificações no Plano são feitas, visando imprimir maior 
mobilidade ao esquema, porém o automatismo do preço básico e da fixação de 
quotas, causa principal das deficiências, subsistia.

Em fevereiro de 1928, o governo britânico resolveu investigar o funcionamento do 
Plano e, em abril, decidiu que o mesmo terminaria em 1 de novembro de 1928.
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Uma série de razões determinou a suspensão do Plano Stevenson, dentre essas 
a oposição dos países consumidores, entre os quais os Estados Unidos, fato que 
deu origem a uma investigação do Congresso e a representações diplomáticas 
junto ao governo inglês; e a posição desvantajosa dos produtores controlados, 
em certos momentos de alta de preço, que não podia ser corrigida em vista da 
fixidez do esquema, coisa de que se aproveitavam os holandeses, a expensas 
daqueles.

Desgostosos com o resultado do Plano, os ingleses regressaram ao comércio 
livre, que vigorou de 1929 a 1933.
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NO AMAZONAS, A PUJANÇA
DAVA LUGAR AO DECLÍNIO

Publicado em 7 de março de 2017.

Em 1921, um ano antes dos ingleses adotarem, no Sudoeste Asiático, as medidas 
previstas no Plano Stevenson, o estado do Amazonas estava em alarmante e 
visível decadência. A pujança de outrora dava lugar ao declínio. A dependên-
cia exclusiva da monocultura acusava a estupidez e o descaso com o desvario 
dos que não velaram pelo seu futuro. A esperança residia na policultura e nos 
“tesouros” ocultos na floresta e nas redes hidrográficas. O pensamento não era 
de abandono da cultura da borracha, mas de exploração de tudo o quanto o 
fecundo solo amazônico pudesse oferecer. A ideia era trocar a vida nômade 
oferecida pela extração da borracha, pela indústria agrícola e madeireira. O co-
mercio da madeira, segundo a mensagem do desembargador governador Ce-
sar do Rego Monteiro, prometia um brilhante futuro para o Amazonas.

Em 1923, o mesmo governador insistia na penosa situação econômica e finan-
ceira do estado, opinando pela redução das despesas públicas e apostando que 
o solo não negaria recursos porque “…sua fertilidade é prodigiosa e a sua mag-
nanimidade é infinita”. Assim – conforme o governante -, estavam o Amazonas 
e seus filhos, entregues aos braços da mãe natureza que retribuiria àqueles que, 
com fé, dela tratassem com carinho. Não aconselhava o abandono do ouro-ne-
gro, mas sugeria que os trabalhadores da borracha se interessassem por outras 
riquezas do solo que pudessem lhes render bons resultados. Apesar da extração 
da borracha ser claramente mais penosa que rendosa, abandoná-la seria um 
equívoco, a borracha, ainda que diminutamente, era elemento da organização 
orçamentária do estado.

Em 1924, a hevea era exposta com melancolia histórica na mensagem do senhor 
Turiano Meira, em sua breve passagem pelo governo do Amazonas. Sua verda-
de era a de que o capital atrairia o trabalho, sem o capital de nada resultaria o 
esforço, não se deveria esperar pela providência senão por iniciativas pessoais.
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A BORRACHA PASSA A OCUPAR A 20ª
PARTE DA PRODUÇÃO MUNDIAL

Publicado em 14 de março de 2017.

O governador Ephigenio Ferreira de Salles, não obstante o fracasso dos seus 
planos de participação do Amazonas na Sétima Exposição Internacional da 
Borracha a realizar-se em Paris em 1927, na qual pretendia demonstrar a infe-
rioridade da borracha oriental em cotejo com a borracha amazônica, focou a 
imigração. Compreendia que um estado com uma extensão territorial de quase 
dois milhões de quilômetros quadrados e uma população de quatrocentos e 
poucos mil habitantes, ou seja, um habitante para quatro quilômetros quadra-
dos urgia povoamento do solo para que este fosse convenientemente explorado 
e dele se extraísse riquezas incalculáveis.

Ephigenio Salles fez contatos com a empresa japonesa Companhia Kai-gai Ko-
gio Kobashiki Kaisk, povoadora da região do Iguape, no estado de São Paulo. 
Entendeu-se com o médico indiano, doutor Eduardo Pereira, interessado no ser-
viço de emigração indiano, e levou em consideração a identidade de clima e 
trabalho, uma vez que esses já chegariam com conhecimento no trato com a 
seringueira e poderiam, também, extrair e exportar madeira para dormentes e, 
uma vez plantadas seringueiras de forma sistemática nas várzeas e baixadas, 
aguardariam o seu crescimento cultivando, nas entre filas, plantas de vegeta-
ção curta como o arroz e a juta. O lucro seria compensador e lhes permitiria es-
perar, sem sofrimento, o momento do primeiro corte das árvores. Visitou ainda 
o cônsul geral da Itália, Publio Landucci, tentando incrementar a imigração de 
italianos no Amazonas.

A borracha naquele ano ocupava um lugar modestíssimo entre os centros de 
produção mundiais, o equivalente a não mais que a vigésima parte da produ-
ção mundial, dois terços da demanda mundial eram atendidos pelas planta-
ções da Malásia.
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UM INGLÊS CHAMADO HENRY
ALEXANDER WYCKHAM

Publicado em 21 de março de 2017.

Henry Wyckham nasceu em 29 de maio de 1846, em Grove Cotagge, bairro de 
Haverstock Hill, em Londres. Oriundo de uma família de classe média era o filho 
mais velho do advogado, também chamado Henry, morto quatro anos após 
seu nascimento, em Londres, vítima da epidemia de cólera de 1850. Sua morte 
mudou o rumo de tudo, a família teve que se mudar de bairro e sua mãe, Har-
riette, chapeleira de profissão, precisou voltar ao antigo ofício.

Henry era um tipo aventureiro, itinerante, sem grande erudição. Inspirado em 
relatos contemporâneos de aventureiros e exploradores e, na esperança de re-
cuperar alguma fortuna para sua família, em 5 de agosto de 1866, com 20 anos, 
viajou para a Nicarágua, lá chegando no dia 22 de outubro. A Costa do Mos-
quito e o interior da Nicarágua seriam o “batismo de fogo” de Henry. Naquele 
país ele viajou por nove meses em busca de aves exóticas e de plumagens para 
serem usadas na chapelaria da mãe.

Durante as suas viagens Henry muito aprendeu sobre as propriedades da bor-
racha, mas a vida na selva nicaraguense era perigosa, ele conseguiu evitar ser 
vítima de uma epidemia local de cólera, mas não da malária e de outras feridas 
ocasionadas por picadas de insetos. Por um mês ficou se recuperando na cida-
de mineira de Consuelo, até ficar suficientemente melhor para voltar à Ingla-
terra. Quando chegou a casa, Henry estava doente, com cicatrizes de feridas no 
corpo e desanimado.

Do outono de 1867 até o outono de 1868, Henry permaneceu em sua casa em 
Marylebone, e provavelmente tenha ajudado a sua mãe em sua loja na Sack-
ville Street, em Londres.

Em dezembro de 1868 seu espírito aventureiro reavivou e, no dia 11 de janeiro de 
1869, Henry pegou carona em um barco cheio de contrabandista rumo ao Rio 
Orinoco até Cuidad Bolivar, na Venezuela. Durante esta aventura, Henry procu-
rou árvores de valor econômico, especialmente seringueiras, mas no decorrer 
de uma difícil viagem de canoa, construída pelos nativos, ele contraiu malária 
e precisou viajar rio abaixo até a cidade de Trinidad, doente e quase sem um 
tostão.

Em Trinidad, Henry se juntou com tal Sr. Watkins e viajaram rio acima nova-
mente, através das corredeiras de Urubana. Foi uma viagem difícil por terras 
habitadas por tribos hostis, crocodilos no rio e insetos causadores de doenças. 
Durante a viagem eles se encontraram com Andreas Level, que tinha informa-
ções de vastas extensões de seringueiras na costa do Orinoco.
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Mas Henry sofreu novas picadas de mosquito e foi infectado. Doente foi forçado 
a seguir em frente até chegar ao Rio Negro em maio de 1870. Chegou a Ma-
naus, a cidade que fazia negócios com a Inglaterra, em 3 de setembro de 1870.

Em Manaus, Henry Befriended Drummond-Hay, o cônsul britânico, deu-lhe as-
sistência até que a sua saúde melhorasse o suficiente, que lhe permitisse voltar 
para Londres.

De volta a Londres, Henry casou Violet Case Carter, filha do livreiro que publicou 
seus diários na Nicarágua e América do Sul.

No final do verão de 1872, Henry, sua esposa, mãe, irmã, o noivo de sua irmã, 
seu  irmão John Wyckham, sua noiva e vários outros trabalhadores ingleses, 
homens e mulheres , saíram de Liverpool com destino ao porto de Belém e de lá 
para  Santarém, onde pretendiam começar novas vidas como fazendeiros.

As tentativas agrícolas de Henry falharam e, em 1873, ele estava arruinado. Só 
ele, a sua esposa, seu irmão e irmã e seus cônjuges ficaram vivos, todos os de-
mais haviam morrido por causas desconhecidas, provavelmente por doenças 
tropicais.

A exceção de Violet, o resto dos seus familiares ficou em Santarém tentando 
juntar dinheiro para voltar para a Inglaterra. Henry e Violet permaneceram na 
selva, agora sozinhos.

No final de 1873 ele recebeu a informação de que teria uma missão oficial do Fo-
reign Office à sua espera em Belém, isso o animou enormemente e sua vida vol-
tou a ter sentido. Agora não era mais o Henry sonhador, mas a perspectiva de 
ser um agente da coroa lhe entusiasmava, pois havia proposto estabelecer um 
viveiro de seringueiras e depois embarca-las para a Inglaterra, com a garantia 
de que seria um grande número de saudáveis plantas jovens, com tamanho e 
resistência uniformes.
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HENRY WYCKHAM, O CONTRABANDISTA DE 70.000
SEMENTES DE SERINGUEIRA

Publicado em 28 de março de 2017.

Seis dias depois, o cônsul da Inglaterra no Pará, Thomas Shipton Green, disse ao 
Foreign Office que pedira a Wyckham que fizesse uma estimativa de custo. O 
viveiro de seringueira seria exatamente onde Henry estava fazendo uma plan-
tação de café, na margem direita do Amazonas, abaixo da cidade de Santarém, 
local perfeito para por a planta a bordo de uma embarcação.

Entre o final de 1873 e o início de 1874, Henry e Violet rumaram por vários dias, 
em uma canoa, ao longo do rio Tapajós, de onde se acreditava vir a Pará fine, a 
borracha de melhor qualidade.

Chegaram a uma fazenda de propriedade de um português. Lá ele deixou Vio-
let e seguiu viagem mais 24 horas rio acima, até o Curupari. Enquanto Henry 
procurava pela borracha, também plantava, pois nunca trabalhou como em-
pregado, coletou ou vendeu nada a não ser a borracha. No verão ou outono de 
1874 o casal voltou ao ponto de partida.

As negociações para a “oficialização” do contrabando foram retomadas quan-
do Henry voltou para Santarém, àquela altura ainda não havia encontrado as 
lendárias árvores. Em dezembro ele foi autorizado a coletar 10 mil sementes ou 
mais, pelo preço de dez libras por mil unidades.

Em 1876, decidido a ele próprio coletar sementes, voltou, na companhia de Vio-
let, a subir o rio Tapajós até Boim, vila comercial na margem oeste do Tapajós. 
Instalam-se na fazenda de um inglês, no rio Tapajós, local onde, aparentemen-
te, fizeram sua base. Henry deixava Violet no sítio e se embrenhava na mata 
para coletar semente. Partia às segundas-feiras, só retornando aos sábados. 
Recolhia-as de todas as maneiras: nas casas comerciais de Boim, comprando e 
com suas próprias mãos, o que não era garantia de qualidade.
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O principal centro de coleta era uma vila chamada Agumaita. As árvores de 
lá eram grandes e retas, perfeitas. Lá ele trabalhou com índios tapuias e todos 
os dias percorria a floresta, de lá trazia balaios indígenas cheios de sementes. 
Por sorte ou cálculo, foi nessa região que ele coletou as melhores sementes. Em 
meados de maio ele já tinha coletado 70 mil sementes, algo improvável se con-
siderarmos as condições adversas que enfrentou.

Mas, como embarcar 70.000 sementes da árvore da borracha para a Ingla-
terra, se as autoridades brasileiras o haviam advertido para não fazê-lo? Pior, 
quem o faria?

O vento da sorte soprou em seu favor. O transatlântico SS Amazonas, que esta-
va fazendo a segunda viagem de Liverpool para o alto Amazonas, havia sido 
despojado por seus comissários que fugiram com a carga que trouxeram. Ven-
deram-na toda, mas não compraram o carregamento de borracha fresca que 
deveriam levar para a Inglaterra. O capitão da embarcação, Murray, ficou es-
perando no Rio Negro até o momento em que entendeu que havia sido ludibria-
do. Esse acontecimento desastroso por certo culminaria com a sua dispensa da 
empresa proprietária do navio.

Antes de chegar a Manaus o navio parara em frente a Santarém, na oportuni-
dade o transatlântico ofereceu um jantar a bordo da embarcação para a elite 
de Santarém. Assim, Henry e Violet jantaram no suntuoso salão do navio, oca-
sião em que conheceram o capitão Murray.

Henry percebeu que o fretamento do SS Amazonas era mais que oportuno. O 
que parece provável, conforme Warren Dean, é que Henry tenha conseguido 
convencer o capitão Murray não só a levá-lo, junto com a esposa e a bagagem, 
acredito. Sabe-se que mais tarde ele pagou a empresa com o dinheiro que rece-
beu do Índia Office pelas sementes.

Henry embarcou deixando para trás todos os familiares que ele trouxera. A fa-
mília de desintegrou por completo e nunca mais voltou a se reunir. John Wy-
ckham sua esposa e filho deixaram o Brasil dois anos depois, foram para o Texas, 
lá ele se tornou fazendeiro de gado. O viúvo de sua irmã voltou para Londres e 
retomou a profissão de advogado.

Henry embarcou as sementes no porão do transatlântico, fora da vista de San-
tarém, na confluência do Tapajós e do Amazonas, nessa operação contou com 
a ajuda fundamental do cônsul da Inglaterra no Pará, Thomas Shipton Green. 
Henry e Violet partiram com as sementes escondidas. O casal passou pela al-
fândega de Belém com as “amostras botânicas delicadas destinadas ao jardim 
da rainha Vitória”.
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HENRY WICKHAM, O CAVALEIRO
DO IMPÉRIO BRITÂNICO

Publicado em 4 de abril de 2017.

Em 10 de junho de 1876, o transatlântico SS Amazonas chegou a Liverpool. No 
dia 14 do mesmo mês, levando consigo uma pequena sacola com sementes, 
Henry chegou ao Royal Botanic Gardens de Kew, a famosa instituição britâni-
ca com 250 anos de história no estudo da botânica. Lá foi recebido por Joseph 
Hooker, diretor da secular instituição, para quem contou sua aventura na Ama-
zônia e sobre as 70.000 mudas de semente que havia trazido.

Em 19 de junho os primeiros brotos germinaram, em 7 de julho, mais de 2.700 
grelaram e foram plantadas em vasos. Em 20 de agosto, o jornal Evening He-
rald noticiou, sem alarde, que “uma boa quantidade deles começou a crescer 
imediatamente, e muitos atingiram a altura de 45 centímetros em poucos dias”.

As árvores de Wickham foram enviadas de Kew para o Ceilão (atual Sri Lanka), 
Cingapura, Malásia, Índias Orientais Holandesas (atual Indonésia), Indochina 
(região que hoje corresponde ao Vietnã, Laos e Camboja) e outras regiões mais. 
Em 1882 a Hevea começou a produzir sementes no Ceilão. Em 1893, 91.000 se-
mentes foram vendidas a cinco rupias o milheiro e, em 1898, 434 quilos de se-
mente foram exportados pelo Ceilão.

No fim da década de 1890, não pairavam mais dúvidas sobre a Hevea brasilien-
sis. Plantar em solo encharcado, por exemplo, comprovou-se ser um erro e o es-
paçamento inicial de 350 árvores por hectare, revelou crescimento mais rápido. 
Os métodos de extração foram aprimorados e, iniciar a extração aos sete anos, 
revelou-se possível e mais lucrativo. A machadinha foi substituída por facas que 
cortavam a casca em finas porções e a repetida excisão da mesma porção da 
casca resultava em maior fluxo de preciosos líquido. Constatou-se, ainda, que a 
árvore podia ser sangrada em dias alternados durante o ano inteiro, obtendo-se 
uma produção anual de aproximadamente um quilo por árvore, produção essa 
que crescia à medida que a árvore se tornava adulta.

O resumo da vida desse inglês desastrado e quixotesco, obcecado com sonhos 
de grandeza, que supunha que o roubo das sementes era uma ação nobre em 
prol do bem comum da “humanidade, do império britânico e da rainha”, é que, 
com a ajuda do consulado britânico em Belém, conseguiu contrabandear para 
a Inglaterra, com sucesso, 70.000 sementes da Hevea brasiliensis.

A biopirataria de Wickham teve muitos desdobramentos, além da ruína econô-
mica amazônica, deu à Inglaterra o monopólio global sobre um produto estra-
tégico.
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Apesar dos serviços prestados à rainha, Henry não viu recompensado o seu fei-
to e tampouco teve reconhecimento de pronto, ao contrário, foi esnobado pela 
aristocracia britânica por não ter educação formal e teve barrada sua ambição 
de coordenar as plantações de borracha nas colônias asiáticas pelo diretor do 
Jardim Botânico, que o considerava um picareta. Seu espetacular feito rendeu-
-lhe, tão somente, 700 libras.

Depois disso ele perambulou por Belize, Austrália e Papua Nova Guiné, onde 
voltou a colecionar fracassos, até ser abandonado pela esposa em Nova Guiné, 
numa região habitada por canibais.

Trinta e sete anos depois, quando as árvores nascidas das mais de 2.700 semen-
tes germinadas passaram a produzir a rica seiva, ele conseguiu, enfim, provar 
que estava certo.

Finalmente em 1920 seu feito teve reconhecimento, quando recebeu da rainha 
Vitória o título de Cavaleiro do Império Britânico. A partir de então, o filho de 
uma família de classe média, empobrecida de repente por causa da morte sú-
bita do pai advogado, que convenceu toda a família a se mudar para Santarém, 
lugar onde tentou estabelecer uma plantação de seringueiras, mas que viu seu 
projeto fracassar; que em três anos viu sua mãe, sua irmã e a sogra de um ir-
mão morrerem, passou a ser tratado por sir Henry Wickham e a ser conhecido 
como o pai da indústria da borracha.

Sir Henry Wickham morreu em Londres, no dia 27 de setembro de 1928.
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HENRY FORD E O FORDISMO

Publicado em 11 de abril de 2017.

Henry Ford era um homem contraditório em seus ideais, pois tudo girava em 
torno de noções superficiais do mundo. Ainda assim, movia em sua órbita uma 
multidão e comandava os rumos de sua empresa com mão de ferro. Tinha uma 
opinião política e social, posições, algumas vezes, antissemita e, ao mesmo tem-
po em que promovia a modernização do mundo, era adepto do conservadoris-
mo.

Ford era avesso a qualquer tipo de controle sobre as indústrias, seja de cunho 
governamental ou dos pares capitalistas, por isso não abriu a empresa ao capi-
tal financeiro, mantendo-a longe de Wall Street. Também não fazia parcerias 
com outras indústrias, não buscava o monopólio sobre determinado produto, 
apesar de controlar a produção de matérias-primas e peças de forma exclusiva 
para seus carros. Os trabalhadores das suas fábricas eram mantidos na linha, 
não somente de montagem, mas pela regularização e vigilância da vida coti-
diana, como seus hábitos alimentares e de higiene.

Ele proibia, o quanto fosse possível, a formação de sindicatos, se necessário fos-
se, até usava de violência, e ainda assim era quem pagava os maiores salários 
dos EUA, com o famoso “Dia de Cinco Dólares”. Manipulador, ele controlava as 
decisões de seus gerentes e administradores e lhes dava prêmios pelo resultado 
do trabalho alcançado.

Entre 1914 e 1920 foi um período de fantástico sucesso para Ford, devido a pros-
peridade social que pregava com o seu já mencionado “Dia de 5 Dólares”. A 
empresa em pleno apogeu acabou por comprar todas as participações minori-
tárias sem dividendos para pagar e, no ano de 1917, construiu o maior complexo 
industrial da história, o River Rouge, em Deaborn, distrito de Detroit, com 140 mil 
metros quadrados, noventa e três prédios, porto de águas profundas, uma fun-
dição que foi considerada a maior do mundo e capacidade de empregar mais 
de 100.000 funcionários e produzir 1.200 automóveis por dia.

A primeira experiência da Companhia Ford, seguindo a sua concepção de “um 
pé na agricultura e outro na indústria”, se deu em Iron Mountain (Michigan) a 
partir de 1919, com a aquisição de grandes extensões para extração de madeira 
a ser utilizada nos veículos, e a edificação de uma serraria, três fábricas de pe-
ças e uma represa para fornecimento de energia elétrica. A empresa tornou-se 
responsável pelo saneamento, escolas, energia, pavimentação, construção de 
igrejas e de salas de recreação, incluindo cinemas, e a reforma dos vilarejos, que 
assumiam de fato funções municipais.

Em 1921, mais da metade dos carros que entravam em circulação no mundo era 
da marca Ford.
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Em 1924, Ford quis cultivar seringueiras na Flórida, entretanto, quando declarou 
essa sua intenção, ocorreu uma absurda especulação no preço da terra, fazen-
do-o abandonar o programa.

Em 1927, a Ford Motors Company, inaugurou um método inovador de produ-
ção em série de veículos. Os funcionários da linha de produção ficavam em fila, 
repetindo a mesma tarefa o dia inteiro, em diferentes automóveis, que se loco-
moviam até eles em esteiras. Foi o marco de uma nova era na indústria, pois os 
produtos saíam em grande quantidade, de forma mais veloz e por preço mais 
baixo. A essa linha de produção convencionou-se chamar de “fordismo”.

O Fordismo significou não apenas um sistema industrial, fechado no modo de 
produção, mas todo um conjunto de regras de conduta, uma forma de vida que 
incutia nos funcionários e que tentava transformar o mundo.

Os ingleses criaram o cartel da borracha no Sudeste Asiático e mantiveram o 
preço da borracha em alta. Isso obrigou Henry Ford a pensar em produzir sua 
própria matéria-prima, se quisesse ter garantia no abastecimento de látex para 
a fabricação dos pneus dos seus automóveis, a preços competitivos.  Esse cená-
rio, ainda no ano de 1927, corroborado por reveses políticos e sociais no cenário 
norte-americano (por mais que sua fábrica liderasse as vendas de carros e hou-
vesse a estabilidade dos preços da borracha no mercado mundial) deu força 
para a “conspiração” amazônica.
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A CONSPIRAÇÃO AMAZÔNICA

Publicado em 18 de abril de 2017.

A grande depressão de 1920 abalou as estruturas da economia americana, a 
qual Ford criticava chamando-a de as “cidades e os bancos”. A queda do consu-
mo foi brutal, descortinando toda a vulnerabilidade das sociedades urbanas e 
rurais que estavam sob um novo regime de capitalismo de consumo. Empresas 
quebraram, bancos fecharam e desempregados se multiplicavam, vagando 
pelas ruas em busca de comida e abrigo.

Esse período serviu para que Ford chegasse a uma grande conclusão: passaria 
a dedicar boa parte de sua vida e de sua riqueza à resolução do problema tanto 
na indústria como no campo, buscando harmonizar as duas. Disse ele: “Não po-
demos comer nem vestir nossas máquinas”; “se o mundo fosse uma vasta fábri-
ca, ele morreria. Quando a questão é manutenção da vida, vamos aos campos. 
Com um pé na agricultura e outra na indústria a América estará segura”.

Sempre pensando em eficiência, Ford não poderia continuar dependente da 
Ásia, onde as plantações britânicas de seringueiras produziam a maior parte da 
oferta global de borracha. Assim surgiu a ideia de Ford produzir borracha.

Quando Henry Ford manifestou interesse em investir na plantação de seus pró-
prios seringais, inúmeros interessados surgiram, tentando atraí-lo para o Brasil, 
mais especificamente para a Amazônia, que amargava a decadência pós-ci-
clo da borracha. O principal deles era o diplomata, inspetor consular do Brasil 
em Nova York, José Custódio Alves de Lima que, aliás, já havia enviado a Ford 
amostras de borracha, minerais e madeiras da Amazônia. Em audiência com 
o industrial em 1925, havia conversado sobre concessão de terras, impostos e 
salários no Brasil.

William Schurz, diplomata, adido comercial de Washington no Rio de Janeiro, 
teve importante papel na vinda da Ford para a Amazônia, quando se aliou a 
Jorge Dumont Villares, paulista, herdeiro de uma afortunada família cafeeira 
de São Paulo que vivia na Amazônia desde o início da década de 20, e ao co-
nhecido oportunista Maurice Greite, um inglês que também vivia na Amazônia. 
Foi Maurice quem apresentou a Villares o prefeito de Belém, Antônio Castro, e 
o governador do Pará, Dyonísio Bentes, o qual declarou que concederia terras 
gratuitamente a quem desejasse plantar seringueira.

Estando a serviço do governo americano, Schurz não poderia solicitar conces-
sões de terras, mas Villares não tinha impedimento nenhum. Assim, em setem-
bro de 1926, o governador concedeu a Villares cerca de 10 milhões de hectares 
na região do Vale do Tapajós. Coube a Schurz tentar atrair empresários ameri-
canos. Sua primeira tentativa foi com Harvey Firestone, mas quando este optou 
pela Libéria, ele voltou sua atenção para a Ford Motor Company. O diplomata 
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fazia uso do expediente de escrever cartas para Henry Ford e Ernest Liebold, seu 
secretário, exagerando as possibilidades da borracha na Amazônia.

Após o encontro com Custódio Alves de Lima, Ford pediu a William McCullough 
que estudasse a possibilidade de se investir em seringais na Amazônia. Apesar 
do resultado desencorajador do estudo de McCullought, o industrial enviou a 
Belém dois de seus funcionários, W. L. Reeves Blakeley e Carl D. LaRue, com a 
missão de pesquisar qual seria o melhor local para a plantação de seringuei-
ras. Na ocasião, Villares entrou em contato com os dois, e ofereceu US$18 mil 
para que o ajudassem a fechar um acordo com Ford. Não há evidências de que 
Blakeley recebeu dinheiro, mas documentos indicam que McCullough o fez. 
Pouco tempo depois, em 1926, Villares estava em Dearborn, sede da Ford Motor 
Co., para encontrar-se com Henry e Edsel Ford. A proposta do brasileiro incluía 
um contrato em que ele seria o executor do projeto e concedia, à empresa, o 
direito de extrair ouro, petróleo, madeira, diamantes, construir hidrelétricas e im-
portar e exportar qualquer coisa sem impostos.

As investidas de Schurz e Villares surtiram efeito e, em julho de 1927, Blakeley e 
O. Z. Ide, funcionário da divisão jurídica da Ford, chegaram a Belém para provi-
denciar terras e documentação para que o projeto de implantação da Ford na 
Amazônia fosse iniciado.



100

FORDLÂNDIA, A PRIMEIRA “CIDADE EMPRESA”
EDIFICADA NA AMAZÔNIA

Publicado em 25 de abril de 2017.

Ford poderia ter obtido gratuitamente a concessão de 1 milhão de hectares 
(equivalente ao tamanho da cidade de Goiânia) no estado do Pará, pois, em 
1925, o governador Dionísio Bentes prometia doações a quem se dispusesse cul-
tivar seringueiras. Villares se dispôs e assim conseguiu as suas terras.

O esquema de Villares envolvia políticos, diplomatas e funcionários do alto es-
calão da fábrica. Todos mancomunados imbuídos de um único propósito: agar-
rar Ford não pela lucratividade do empreendimento, mas sim por sua filosofia 
de levar a modernização para todo o planeta, convencendo-o que ele poderia 
mudar o quadro social e econômico da Amazônia, devastada pelo fim da hege-
monia da produção de borracha. Foi com esse cenário inteiramente desconhe-
cido por Ford, que ele enviou uma comitiva de funcionários ao Pará. Villares os 
aguardou e recepcionou. Seus planos foram cumpridos à risca, não lhe interes-
sava mostrar outras propriedades senão as suas, distribuídas ao longo do Baixo 
Vale do rio Tapajós.

Para que o golpe da venda das terras desse certo, Blakeley teria convencido 
Henry Ford de que “devido às sementes de seringueiras que originaram as ex-
tensas plantações do Oriente terem saído do vale do Tapajós, produzir borracha 
naquela região seria fácil, pois estabeleceria sua plantation no berço natural 
das seringueiras”. Essa hipótese ganha veracidade quando se verifica que na re-
lação inicial dos técnicos que vieram para a implantação da cidade e do serin-
gal, estavam engenheiros, médicos, contabilistas, eletricistas, desenhistas, mas 
ninguém ligado ao setor agrícola.

A Fordlândia, portanto, nasceu a partir de um golpe aplicado pelo brasileiro 
Villares no americano Ford, que para ele vendeu por 125 mil dólares, 1 milhão 
de hectares de um terreno de relevo muito acidentado e impróprio para o cul-
tivo de seringueiras, área que um ano antes havia recebido gratuitamente do 
governo paraense. Além disso, naquela altura, havia uma outra desvantagem, 
o Rio Tapajós não era navegável para navios de maior porte durante o período 
da vazante, ou seja, durante quase 6 meses do ano a produção de borracha não 
poderia ser escoada. O terreno vendido por Villares aonde veio a ser fundada a 
Fordlândia, definitivamente, não era apropriado à plantação de seringais.

A outra metade da área da Fordlândia era constituída por terras públicas e foi 
concedida, pelo governo paraense, sem ônus. A esse respeito, aliás, muitas críti-
cas foram feitas pelos jornais de tendência nacionalista tanto da capital do país 
quanto do estado do Pará, apesar disso, a concessão foi ratificada pelo legisla-
tivo estadual em setembro de 1927.
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Adquirida a terra localizada à margem direita do Rio Tapajós, na bacia do Rio 
Cupari, dentro dos municípios de Aveiro e Itaituba, numa comunidade deno-
minada Boa Vista, o passo seguinte foi construir a cidade que iria dar suporte à 
plantation.

No ano seguinte, Ford enviou suprimentos e funcionários à Amazônia com a 
missão de criar um subúrbio americano no coração da floresta. Em dezembro 
de 1928, dois navios chegaram a Fordlândia – Lake Ormoc e Lake Farge – tra-
zendo os componentes que estruturariam a nova cidade. Coube ao americano 
Einar Oxholm dirigir os operários brasileiros no imediato trabalho de construção 
daquela que, em curto espaço de tempo, iria se transformar na terceira mais 
importante cidade da Amazônia.

Estrategicamente a caixa d’água, símbolo da presença do Ford na Amazônia, 
trazida encaixotada dos Estados Unidos, foi montada e colocada em local que 
pudesse ser vista por todos que lá atracassem. A “Fordlândia seria a primeira 
“cidade empresa” edificada na Amazônia, criada para garantir a lógica produ-
tiva dos grandes projetos, provocando verdadeira revolução na realidade local 
e regional, transformando as relações de trabalho e a vida social dos seus ha-
bitantes”.

Dentro de um curto período de tempo, já haviam sido construídas vilas de ca-
sas para funcionários, administradores e visitantes, luz elétrica, água encanada, 
restaurante, porto, hidrantes nas ruas, depósitos, oficinas mecânicas, campo de 
futebol, igreja, emprego e um hospital muito bem aparelhado, tanto que nele 
foi realizado o primeiro transplante de pele no Brasil. Havia, ainda, coisas extras 
como piscinas e até um cinema, condizentes com a sólida crença de Ford de 
que “o lazer é uma parte essencial da economia”.
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A REVOLUÇÃO QUEBRA-PANELAS

Publicado em 7 de julho de 2017.

Ao juntar a linha de montagem Henry Ford criou a produção em massa ou em 
série e barateou os custos de fabricação de automóveis, por isso teve o respeito 
de Lênin, Harvey Firestone, Thomas Edison, Trotski, Hitler e Mussolini. Sua auto-
biografia My life and work foi lida por Monteiro Lobato, que a traduziu e prefa-
ciou. No Brasil a obra fez sucesso entre escritores, políticos e industriais.

A derrubada da área escolhida para a construção do povoado começou em 
1928, assim, obedecendo a um planejamento, as casas foram construídas e as 
árvores plantadas. A maior parte da terra foi dividida milimetricamente e desti-
nada aos seringais.

A Fordlândia atraiu pessoas de todas as partes em busca de emprego, entretan-
to, a falta de mão-de-obra especializada transformou-se num problema crônico 
para a empresa, detalhe esse que perdurou por todos os dezoito anos de sua 
existência. Tanto isso é verdade que, em resposta aos anúncios, as pessoas se 
apresentavam sem levar em consideração a exigência de especialização, além 
disso, metade delas, por falta de condições de saúde, não passava da fase do 
exame médico.

Ainda como parte da crença de Ford de que “o lazer é uma parte essencial da 
economia”, a cidade também dispunha de gramados para a prática de golfe, 
quadras de tênis, piscina, clube e cinema.

A forma de pagamento dos funcionários era quinzenal, incomum naquela re-
gião do Brasil, além disso, o salário era atrativo, ainda que inferior aos cinco dó-
lares diários pagos aos trabalhadores nos EUA, mas muito superior ao de outras 
cidades da região.  Havia ainda um fator imponderável: as regras de trabalho 
americanas. Uma sirene dividia o dia em dois turnos e estabelecia o horário 
de descanso; relógios de ponto espalhados por todas as partes e proibição de 
bebida alcoólica nos limites da cidade. A rigidez desse hábito americano defini-
tivamente não harmonizava perfeitamente com o jeito caboclo de viver, tornan-
do-se um fator desmotivador para os que lá moravam, ocasionando enorme 
turnover entre os trabalhadores.

O jeitinho brasileiro para burlar a austeridade americana e obter cachaça con-
trabandeada vinha pelo rio, dentro de melancias. Do outro lado do Tapajós, pró-
ximo à Fordlândia, na chamada “ilha dos inocentes” tudo era liberado, as festas 
animadas tinham bebidas alcoólicas e prostitutas que vinham de Santarém e 
Belém.  Na beira do rio proliferavam casas de jogos, bordéis, bares e a lojas de 
mantimentos, todos em condições precárias de segurança e higiene.
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Além da forma espartana de gestão não digerida pelos caboclos, havia a ques-
tão da dieta alimentar estabelecida pelo próprio Ford, completamente diferente 
do habitual, além do sistema self service. Ford desconsiderou que para fazer um 
caboclo feliz, basta dar peixe, feijão e farinha.

O acúmulo de insatisfação chegou ao seu ápice em novembro de 1928, com a 
rebelião conhecida como “quebra-panelas”. “O conflito teve início no novo refei-
tório, uma estrutura de teto baixo, construída de metal, piche e amianto, mal 
ventilada que se assemelhava a um verdadeiro forno. Contrariando o acordado 
na ocasião do contrato os administradores decidiram que os operários teriam 
de pagar pelas refeições” a dieta “era constituída de farinha de aveia e pêsse-
gos enlatados para o desjejum e espinafre enlatado, arroz e trigo integral para 
o jantar. A espera na fila era demorada tendo em vista que os funcionários do 
escritório tinham de registrar o número dos distintivos dos funcionários”.

“Em meio a gritos de “abaixo o espinafre”, colocaram os americanos para correr 
e prometeram fazer greve”. “Armados de facões e machados, os trabalhadores 
invadiram e saquearam a cozinha e o depósito, além de ameaçarem os ameri-
canos”.

“Os trabalhadores destruíram o prédio do escritório, a usina de força, a serraria, a 
garagem, a estação de rádio e a recepção, cortaram as luzes, atearam fogo nas 
oficinas, queimaram arquivos, saquearam depósitos e quebraram caminhões, 
tratores e carros”. “Quando estavam avançando para o bairro dos americanos 
(Vila Americana), estes fugiram para a lancha. Na manhã do dia seguinte, um 
destacamento militar do exército controlou a situação, e uma comissão dos tra-
balhadores apresentou uma lista de reivindicações que incluía: a escolha do 
local para as refeições dos solteiros; permissão para frequentar bares; criação 
de dormitórios mais cômodos; oferta de comida de melhor qualidade no refei-
tório; e suspensão do trabalho na chuva e dos exames periódicos e obrigatórios 
no hospital. A companhia reagiu com a demissão em massa (com poucas ex-
ceções), o fechamento de bares e bordéis e a expulsão dos moradores. Apesar 
de encontrar-se à venda, Fordlândia em ruínas não encontrou compradores. A 
empresa reconstituiu sua força de trabalho e, em seis meses, já se encontravam 
admitidos 1.500 novos funcionários, que eram obrigados a carregar consigo um 
livreto com foto, impressão digital do polegar e prontuário policial. Na cidade, 
onde circulavam carros Ford, surgiu um centro cívico e, na rua principal, lojas 
como perfumaria, padaria, barbeiro, sapataria, alfaiataria, mercearias, açou-
gue; mercados de verduras, legumes e peixes. Do plano inicial de 400 moradias, 
ergueram-se inicialmente cem casas de adobe com teto de palha, servidas por 
água e eletricidade”.

Em 1930, a Fordlândia chegou a ter uma população de 2.500 habitantes, a me-
tade da população de Santarém na época.



104

“Em 1933, já somavam 200 habitações com cobertura de metal revestido de 
amianto e piso de concreto, extremamente quentes para o clima local. Cada 
família recebeu mil metros quadrados de terreno para plantar flores e verduras. 
A recreação para espantar o tédio, a solidão e a depressão tornou-se assunto ur-
gente – abriram-se playgrounds para crianças, quadra de tênis, campo de gol-
fe, e organizaram-se caçadas, times de futebol, corridas, lutas de boxe, show de 
variedades, leituras, festas de danças, concursos “para o melhor jardim”, além 
da projeção de filmes”.
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O SONHO DE FORD CHEGA AO FIM

Publicado em 17 de agosto de 2017.

Na mesma época as seringueiras adoeceram, a plantação foi atacada pelo 
mal-das-folhas, fungo que reduzia a produção de látex e acabava até por ma-
tar a árvore, apesar de os estudos anteriores à implantação da Fordlândia in-
dicassem o contrário, pois levava em consideração que a floresta era capaz de 
proteger a árvore dessa praga, uma vez que a distância entre uma seringueira 
e outra diminuía a intensidade do ataque.

“Fato é que o Microcyclus praticamente dizimou o seringal implantado nos pri-
meiros anos, obrigando que em 1934 a Companhia formalizasse com o Estado 
a permuta de uma área de 281 mil hectares, localizada nos fundos da gleba an-
teriormente adquirida, por outra de igual tamanho, no município de Santarém, 
margem direita do Rio Tapajós, onde edificaram outra cidade, Belterra, e come-
çaram novo plantio racional de seringueiras. Seis anos depois de ter chegado a 
Fordlândia, a Companhia reiniciava do zero seu projeto de produzir borracha na 
Amazônia”.

Foi o botânico James R. Weir Weir, contratado em 1932, um especialista no culti-
vo de borracha que havia trabalhado na American Rubber Mission, quem suge-
riu que a área da Fordlândia fosse trocada por outra em Belterra. “Lá, o terreno 
era mais bem drenado, com mais vento e menos umidade – condições desfavo-
ráveis à propagação do mal-das-folhas. Um outro núcleo urbano foi construído 
e alguns erros, reparados. O traçado das plantações ainda era retilíneo, mas as 
mudas não eram locais, e sim trazidas do antigo Ceilão (atual Sri Lanka). O pro-
jeto ganhou novo fôlego. Mesmo assim, a produção era baixa, os trabalhadores 
reclamavam da alimentação e da falta de liberdade” e a falta de mão-de-obra 
permanecia sendo um problema.

Mas a verdade é que os dados do ritmo da implantação dos seringais eram 
baixos, nada animadores, “em 1929, havia 400 hectares de plantação. Em 1931, 
o volume cresceu apenas para 900. Muito inferior ao planejamento inicial: 200 
mil hectares de seringueiras e rendimento médio de 1500 quilos de borracha por 
hectare”, paralelo a isso, as plantações encontravam-se tomadas por fungos. 
Dessa forma, a Fordlândia, que já havia recebido investimento de 7 milhões de 
dólares, acabou por tornar-se um centro de pesquisa e de viveiros para híbridos.

Ford logo exigiu que Belterra fosse erguida o mais rapidamente possível, assim, 
“em 1936 já havia uma praça com igreja, salão de recreação, cinema ao ar livre, 
campo de golfe, piscina, caixa d’água, geradores de eletricidade, bangalôs para 
moradia, jardins e um moderno hospital. Vargas (presidente Getúlio Vargas) vi-
sitou-a em outubro de 1940, quando pronunciou um discurso afirmando que “se 
houvesse neste mundo mais homens como o sr. Ford, não seria necessária ne-
nhuma legislação social”. Durante o período da guerra, os presidentes brasileiro 
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e americano assinaram um tratado garantindo a venda de toda a borracha 
brasileira para os EUA. No entanto, àquela ocasião, os custos operacionais de 
Belterra e Fordlândia continuavam muito altos, apesar de estarem ali cultiva-
das, com sementes trazidas do Acre e do Ceilão, quase 4 milhões de árvores do 
tipo hevea”.

Entretanto, a sugestão do botânico especialista de abandonar a Fordlândia e 
fundar outra cidade revelou-se desastrosa, as práticas de plantação continu-
avam a favorecer a disseminação dos fungos e insetos nas seringueiras e o re-
sultado permaneceu sendo a baixa produtividade das árvores e até mesmo a 
devastação de muitos hectares. Ainda se utilizou a técnica de enxerto e o seu 
aperfeiçoamento para que se fortalecessem as seringueiras, contudo, a perma-
nência do plantio de árvores, umas próximas às outras, tornava o combate às 
pragas uma luta onerosa e constante, inviabilizando-a e acumulando enorme 
prejuízo desde a sua fundação, em 1928.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, veio o fim do sonho de Ford no Brasil: 
o surgimento da borracha sintética que tornou a borracha natural menos inte-
ressante. Além disso, Estados Unidos e Inglaterra tornaram-se parceiros, o que 
fez com que os ingleses derrubassem o cartel da borracha no Sudeste Asiático.

Coube ao novo dirigente da empresa e neto do fundador, Henry Ford II, a de-
cisão de vender a Fordlândia. Vendeu-a ao governo brasileiro pela bagatela de 
USD 244.200,  valor correspondente às indenizações devidas aos trabalhadores 
– o empreendimento talvez valesse mais de USD 8 milhões, isso sem considerar 
os USD 20 milhões investidos. “As plantações e benfeitorias foram entregues ao 
Instituto de Pesquisa Agrária do Norte (atual Embrapa) chefiado pelo progres-
sista agrônomo Felisberto Camargo, que sugeriu a criação de cooperativas de 
seringueiros, ideia retomada bem depois por Chico Mendes. Hoje, as terras de 
Fordlândia fazem parte da Floresta Nacional do Tapajós”.

“Hoje, Fordlândia está praticamente abandonada, tomada pelo mato. Belterra, 
pela proximidade com Santarém, tornou-se um município um tanto maior, com 
cerca de 17 mil habitantes”.

Apesar dos convites dos governos brasileiros e do apelo dos brasileiros, Ford ja-
mais pisou em suas terras na Amazônia, mas “sua presença podia ser sentida 
em qualquer lugar do país, nas ruas, nos carros, nos jornais ou na caixa d’agua 
da cidade que construiu”.

“O governo federal adquiriu as benfeitorias e as plantações de seringueiras, po-
rém não impediu a degradação de Fordlândia que viu seu patrimônio material 
ser dilapidado, ficando prédios em ruínas e lembranças de moradores rema-
nescentes do tempo do fastígio da borracha”.
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“Por esse valor simbólico, o Governo Federal recebeu seis escolas (quatro em 
Belterra e duas em Fordlândia), dois hospitais, patrulhas sanitárias, captação, 
tratamento e distribuição de água nas duas cidades, usinas de força, mais de 
70 quilômetros de estradas bem conservadas; dois portos; estação de rádio e 
telefonia; duas mil casas para trabalhadores; trinta galpões; centros de análi-
se de doenças e autópsias; duas unidades de beneficiamento de látex; vilas de 
casas para a administração; departamento de pesquisa e análise de solo. Além 
de mais de cinco milhões de seringueiras plantadas: 1.900.000 em Fordlândia e 
3.200.000 em Belterra”.
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GOVERNO VARGAS: DA HESITAÇÃO INICIAL
À OPÇÃO PELOS PAÍSES ALIADOS

Publicado em 7 de setembro de 2017.

O fim da Primeira Guerra Mundial foi determinante na mudança do cenário na 
geopolítica mundial, ao revelar a queda da hegemonia inglesa, o despontar dos 
Estados Unidos como uma potência econômica, política e militar e o início da 
recuperação da Alemanha derrotada, baseada em uma política nacionalista 
de cunho fascista.

Com o quadro internacional assim pincelado, o governo de Getúlio Vargas ado-
tou uma posição hesitante. Em princípio não apoiou nem aos Países Aliados, 
tendo na linha de frente a Inglaterra, França e União Soviética, nem aos países 
do Eixo, com a Alemanha, Itália e Japão no comando.  Com esse comporta-
mento indeciso, o Brasil se aproveitou e tirou vantagem comercial da rivalidade 
entre esses países. Nessa fase reticente, a Alemanha foi a principal compradora 
de algodão e a segunda de café, tendo tido uma participação significativa no 
comércio exterior do Brasil.

Enquanto o Brasil não se definia, o governo do presidente norte-americano, 
Franklin D. Roosevelt, acompanhava com atenção o avanço alemão no comér-
cio brasileiro. Em decorrência dessa relação comercial com a Alemanha, alguns 
grupos econômicos americanos manifestaram o desejo de que os Estados Uni-
dos adotassem medidas de represálias contra o Brasil. Mas o presidente ameri-
cano preferiu evitar qualquer ação radical e agiu com cautela, talvez com receio 
de o Brasil aliar-se à Alemanha. Washington estava preocupada com a pro-
dução de matérias-primas necessárias a manutenção da guerra, pois o Brasil 
tinha uma importância estratégica, uma vez que era o segundo maior produtor 
de borracha vegetal do mundo, produto indispensável para o armamento bé-
lico, o maior produtor de borracha vegetal estava nas mãos dos japoneses no 
Sudeste Asiático.

Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, especialmente depois do bombar-
deio dos navios brasileiros pela esquadra alemã e a entrada dos Estados Unidos 
no bloco dos Países Aliados, o presidente da República, Getúlio Vargas, optou 
por juntar-se aos Aliados, definindo, finalmente, os rumos da política externa 
brasileira.

Em maio de 1941, o presidente do Export Import Bank, Warren Pierson, veio ao 
Rio de Janeiro e assinou um acordo com o Brasil, nele o governo brasileiro se 
comprometia a vender com exclusividade aos Estados Unidos materiais con-
siderados estratégicos. Caso as empresas particulares norte-americanas não 
absorvessem a totalidade da produção brasileira, o governo americano com-
prometia-se a adquirir o excedente produzido, além de facilitar o embarque dos 
materiais essenciais à indústria brasileira, cuja exportação dos Estados Unidos 
dependesse de formalidades governamentais.
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“Esse primeiro passo na colaboração Brasil-Estados Unidos ocorreu exatamente 
no momento em que as autoridades militares norte-americanas pressionavam 
as brasileiras no sentido de permitir a presença de suas tropas em bases aéreas 
do Nordeste brasileiro, tendo em vista seus planos de defesa hemisférica. A estes 
planos se opunham os militares brasileiros, que admitiam a presença de tropas 
norte-americanas em solo brasileiro somente em caso de invasão, devendo a 
defesa inicial do território contar com o esforço puramente nacional. O impasse 
começou a se romper rapidamente ao final de 1941, com a entrada dos Estados 
Unidos na guerra. Imediatamente convocou-se a II Conferência dos Chancele-
res para o Rio de Janeiro, a fim de debater o rompimento de relações das na-
ções americanas com o Eixo. A posição brasileira foi intensamente negociada 
durante aquela reunião (15 a 28 de janeiro de 1942), especialmente em torno do 
reequipamento das forças armadas e de questões econômicas”.

Em dezembro de 1941, a política econômica externa dos Estados Unidos em re-
lação ao Brasil ficou evidente, em virtude da necessidade das matérias-primas 
oriundas do país. O interesse dos americanos voltara-se para as matérias estra-
tégicas, como o minério de ferro, o manganês e a borracha vegetal. Os Estados 
Unidos precisavam garantir o fornecimento da borracha, fundamental para a 
fabricação dos materiais bélicos.

“As conversações político-estratégicas foram conduzidas pelo próprio chefe da 
delegação norte-americana à conferência, o subsecretário de Estado, Sumner 
Welles, que manteve contatos diretos com o presidente Vargas. As conversa-
ções em torno dos materiais estratégicos foram conduzidas por Warren Pierson. 
Em 1941, o objetivo principal de Pierson tinha sido o de cortar as fontes de su-
primento de matérias-primas do Eixo. Em 1942, porém, os Aliados (americanos 
e britânicos) necessitavam de maneira crucial dessas matérias-primas, espe-
cialmente borracha, manganês, tungstênio e ferro. Por isso, o governo ameri-
cano considerou essas conversações da “mais alta importância para o esforço 
de guerra anglo-americano”. Entre outros dados, Pierson apresentou um plano 
que dispunha sobre a abertura da mina de Itabira e melhoramentos ferrovi-
ários para transportar o minério de ferro para o porto de Vitória, além de um 
empréstimo para: 1) capacitar a Central do Brasil a transportar grandes quanti-
dades de manganês e minério de ferro para o porto do Rio de Janeiro; 2) realizar 
melhoramentos nesse porto. O governo brasileiro concordou com o plano, mas 
condicionou-o ao sucesso de conversações concretas em torno do fornecimento 
de armas ao Brasil”.

Ao final da Conferência dos Chanceleres, governo brasileiro anunciou o rompi-
mento de relações diplomáticas e comerciais com a Alemanha e a Itália. Logo 
em seguida, Getúlio Vargas enviou o ministro da Fazenda, Artur de Sousa Costa, 
a Washington, a fim de discutir as questões militares e econômicas concretas, 
decorrentes das conversações havidas no Rio de Janeiro, e estabelecer os acor-
dos correspondentes.
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A missão de Sousa Costa em Washington era tentar reduzir os prazos de en-
trega do equipamento militar e econômico pretendido pelo governo brasileiro, 
discutir assuntos econômico-financeiros, assim como estabelecer as melhores 
condições para o fluxo de matérias-primas industriais para o Brasil. A maior 
dificuldade a ser superada era a desconfiança dos militares norte-americanos, 
que receavam em conceder prioridade ao material solicitado pelo Brasil, quer 
pela fama que os altos círculos militares do Rio de Janeiro tinham de ser pró-
-alemães, quanto pela recusa brasileira em permitir a presença de tropas nor-
te-americanas nas bases do Nordeste.

“O impasse foi vencido mediante um acordo pelo qual os Estados Unidos eleva-
riam para duzentos milhões de dólares o valor do armamento e munições que 
entregariam ao Brasil pelo Lend-Lease Act (Lei de Empréstimo e Arrendamen-
to), que financiava a entrega das armas e munições contra o pagamento de 
apenas 35% do valor total, em seis anos de prazo. Ao mesmo tempo, o governo 
brasileiro concordava em conceder novas facilidades ao Exército e Marinha dos 
EUA e permitir a presença de numeroso contingente norte-americano (técnicos 
e soldados) no Nordeste”.

Tão logo as arestas terem sido aparadas, os acordos econômicos foram firma-
dos.
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OS ACORDOS DE WASHINGTON

Publicado em 17 de outubro de 2017.

A partir das negociações do Ministro Sousa Costa resultou os denominados 
Acordos de Washington entre Brasil e Estados Unidos, firmados em 3 de março 
de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Neles os Estados Uni-
dos forneceriam ao Brasil material bélico, financiamento para programas de 
saneamentos, abastecimento alimentar e outros; em troca, o Brasil forneceria 
matérias-primas estratégicas, dentre essas, a borracha e minerais. Os Estados 
Unidos se comprometeram a comprar toda produção de borracha que excedes-
se as necessidades do Brasil e uma cota fixa de café, com preços estáveis; apoiar 
técnica e financeiramente a criação de uma corporação destinada a estimular 
projetos de desenvolvimento econômico; transferir para o governo o controle da 
Itabira Iron Ore Co. e da ferrovia Vitória-Minas; elevar para 200 milhões de dó-
lares o crédito aberto ao Brasil pelos contratos lend-lease. Quanto à borracha, 
o primeiro Acordo previa a aplicação de US$ 5 milhões de dólares para a ope-
racionalização da produção e mais US$ 5 milhões para melhoria de condições 
de vida no Vale Amazônico, saneamento e saúde. Estabelecia, ainda, o controle, 
por parte do Estado, das atividades de compra e venda do produto.

Segundo Cassio Fonseca foram 28 os Acordos internacionais celebrados, sen-
do 14 sobre borracha, e os outros 14 sobre aniagem, arroz, babaçu, cacau, café, 
castanha, cristal de rocha, ipecacuanha, linteres de algodão, mamona, mica, 
minério de ferro, piretro e timbó. Neles os Estados Unidos se comprometiam a 
fornecer créditos no valor de US$ 100.000.000, através do Banco de Importação 
e Exportação de Washington. O aporte financeiro destinava-se ao desenvolvi-
mento da produção de materiais estratégicos e matérias-primas indispensáveis 
à indústria de guerra americana. Outros US$ 14.000.000 destinados ao desen-
volvimento da estrada de ferro Vitória-Minas Gerais e para os depósitos de ferro 
de Itabira, em Minas Gerais.

As clausulas do Acordo previam:

I. Brasil concorda em vender e a Rubber Reserve Company em comprar 
toda a borracha excedente às necessidades do consumo interno;

II. Preço básico fixado foi de 39 cents. por libra-peso FOB Belém, para a qua-
lidade acre-fina-lavada;

III. A Rubber Reserve Co. concederá um prêmio de US$ 2,1/2 cents, por libra-
-peso para toda borracha que exceder a 5.000 toneladas, até o limite de 10.000 
toneladas; ultrapassando esse limite, a importância do prêmio será elevada a 
US$ 5 cents por libra-peso;
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IV. O produto destes prêmios será aplicado, conjuntamente com o crédito de 
cinco milhões de dólares que nos foi concedido, no imediato desenvolvimento 
da produção, considerando-se não somente a melhora da sua qualidade como 
das condições gerais da região e do trabalhador, através de um plano sistema-
tizado;

V. O Brasil tudo fará para aumentar a produção, e tendo em vista as neces-
sidades da América do Norte lhe venderá também a sua produção de borracha 
manufaturada excedente ao consumo interno; nesse sentido já se assentaram 
as bases para a venda de pneus e câmaras de ar;

VI. Brasil designará uma única agência de compra e venda para adquirir no 
interior e colocar no exterior e nas fábricas nacionais toda a produção de goma 
elástica;

VII. O prazo do Acordo assinado em Washington será de cinco anos; findos, 
entretanto, os dois primeiros, se procederá a um reajustamento periódico de 
preços, tendo-se em conta as circunstâncias que venham a afetar os custos de 
produção.

Apesar de esse Acordo ter sido considerado como muito satisfatório pelo gover-
no brasileiro, não deixou de sofrer duras críticas das oligarquias amazônicas, 
representadas pelas Associações Comerciais do Pará e Amazonas que, relati-
vamente ao preço da borracha estabelecido, o consideraram muito baixo. As 
Associações Comerciais alegavam que aquele preço não cobriria as despesas 
da mobilização e que não existia nenhum especialista em borracha na Missão.

Vários obstáculos teriam que ser superados para que a execução dos Acordos 
alcançasse o objetivo almejado.  Isso exigiria um enorme esforço, uma vez que 
grande parte dos seringais nativos tinha sido abandonada com a crise da déca-
da de 1910. Mas era na mão-de-obra que residia o principal e maior problema, 
pois boa parte dos seringueiros já tinha retornado para o nordeste. Além disso, 
havia a questão do transporte que precisava ser resolvido, já que “todo o esque-
ma articulado na fase do “boom” tinha desmoronado com a falência generali-
zada que se abateu na região”. O abastecimento também se constituía em de-
licado problema, uma vez que a forma de operacionalização anterior havia se 
quebrado “quando seringueiros e aviadores menores não conseguiram saldar 
suas dívidas com as casas aviadoras”. Ainda sobre o abastecimento pesava o 
fato de que este era realizado pela costa brasileira, o qual se encontrava preju-
dicado com a guerra e a ameaça alemã.

“Neste período foi estabelecido o monopólio estatal de compra e venda de bor-
racha, deixando para os seringalistas apenas sua extração, diferente do que 
aconteceu na primeira fase de expansão da economia gomífera, em que todas 
as atividades eram privadas. Os dois governos envolvidos estabeleceram seus 
representantes na execução do Acordo. 
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Do lado norte-americano a Rubber Reserve Company (RRC), mais tarde substi-
tuída pela Rubber Development Corporation (RDC) e do lado brasileiro foi cria-
da a Comissão de Controle dos Acordos de Washington (CCAW), ligada direta-
mente ao Ministério da Fazenda”.

“Para trabalhar diretamente em cada um dos problemas que envolveriam o 
real cumprimento do programa, o governo brasileiro criou vários órgãos, todos 
subordinados a CCAW. Participaram da operação: o Departamento Nacional 
de Imigração (DNI), o Serviço de Mobilização de Trabalhadores para a Ama-
zônia (SEMTA) e a Comissão Administrativa de Encaminhamento de Trabalha-
dores para a Amazônia (CAETA), a Superintendência do Abastecimento do Vale 
Amazônico (SAVA), o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), o Serviço de Na-
vegação e Administração dos Portos do Pará (SNAPP), e, para o financiamento, 
foi criado o Banco de Crédito da Borracha (BCB)”.

Os Acordos de Washington também receberam críticas dos produtores de bor-
racha da Amazônia, especialmente em relação ao preço negociado, US$ 0,39 a 
borracha acre-fina lavada, no Porto de Belém, era tido pelos seringalistas como 
um preço baixo demais. “Eles admitiam que do ponto de vista do comprador 
norte-americano era alto, pois antes da guerra os seringalistas do oriente co-
locavam o produto no mercado mundial por U$ 0,25, mas devido ao aumento 
do custo de vida resultante da guerra, este preço era baixo demais. Além dis-
so, outros países da Amazônia (Bolívia e Venezuela) tinham conseguido preços 
melhores.

“A Venezuela tinha conseguido uma cotação de U$ 0,45 no porto do seringalis-
ta, enquanto para o Brasil, era de US$ 0,39, para a borracha mais cara, vinda 
de mais longe, no Porto de Belém. Dos U$ 0,39, pagos ao seringalista brasileiro, 
deveriam ser descontadas as despesas de transporte, das mais distantes áreas, 
até o Porto de Belém, enquanto no caso da Venezuela, as despesas de trans-
porte corriam totalmente por conta dos norte-americanos, uma vez que o preço 
pago era no porto do seringalista. Ou seja, a diferença de preço pago pelas duas 
borrachas era maior do que os U$ 0,06”.
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BACIA AMAZÔNICA: AS DIFERENTES
PRETENSÕES DO BRASIL E DOS EUA

Publicado em 1 de novembro de 2017.

Os Acordos de Washington pouco a pouco iam sendo traçados e, com isso, es-
cancarando as enormes diferenças entre o que Brasil e Estados Unidos preten-
diam em relação ao programa a ser desenvolvido no Vale Amazônico.

Do lado brasileiro, escolado com a experiência adquirida nos revezes colhidos 
quando da crise e da depressão de mais de três décadas, defendia-se um pro-
grama de desenvolvimento de longa cobertura, acompanhado de medidas 
de alcance perpétuo. A convicção era tanta e a inquietação tamanha, que al-
gumas autoridades regionais não se furtavam em deixa-las explicitas.  Álvaro 
Maia, então interventor do Amazonas, ao saudar o embaixador americano, em 
visita a Manaus, assim se expressou: “Sinto-me honrado em render a V. Excia. as 
expressões de nossa admiração, associando-me pelos homens da Bacia Ama-
zônica, às homenagens justamente prestadas aqui, pelas classes conservado-
ras do país, ao embaixador que, pela compreensão dos problemas continentais 
e por uma intensa irradiação pessoal, não está vendo apenas a transitoriedade 
do presente, mas a segurança e o alicerce do amanhã. Não se trata apenas da 
contribuição para a vitória a que todos nos sentimos obrigados por imposição 
de sangue, compromissos coletivos e crença moral, e sim dos princípios assecu-
ratórios de uma nova era fartamente documentada nas conferências pan-ame-
ricanas, desde o instante imortal, ainda nas penumbras das guerras coloniais, 
em que imaginou o gênio Bolívar”.

O empresário santista Valentim Fernandes Bouças, executor da alta política do 
governo Vargas no campo financeiro e grande acionista do Banco de Crédito da 
Borracha, assim sentenciou: “é de todo sabido como e porque fomos derrotados 
na competição internacional, quais as causas internas e externas que levaram 
à ruína a produção da borracha, ruína que trouxe consigo a decadência de qua-
se dois terços do território nacional. Aferrados a um imediatismo imprudente e 
antipatriótico, embalados pelos sonhos de lucros fabulosos, pela crença displi-
cente num Eldorado perpétuo, cegaram-se todos os olhos à realidade, com o 
seu cortejo de desilusões até um despertar impotente diante dos fatos consu-
mados que o egoísmo não soubera prever”. Do lado brasileiro, portanto, havia 
preocupações que não se repetisse os mesmos desastrosos erros do ciclo da 
borracha, mas que se pensasse em um programa perenal.

Do lado americano, pressionados pela urgência que uma guerra reclama e a 
carência de borracha a ameaçar não apenas seu esforço de guerra, mas a sua 
indústria, não enxergava como prioridade o programa de desenvolvimento de-
fendido pelos brasileiros. O interesse dos americanos era, tão somente, aumen-
tar a produção de borracha. Havia a chancela da urgência e do imediatismo. 
Imediatismo e oportunismo que “se manifestaram desde o início das negocia-
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ções dos Acordos de Washington (março de 1942) quando Nelson Rockefeller 
quis impor a todo custo, à Missão brasileira, seu programa de desenvolvimento 
da Bacia Amazônica. Não fosse a veemente oposição de Bouças, este plano si-
nistro, com objetivos semelhantes aos de uma companhia de cartel, certamente 
nos seria impingido”.

Aos americanos, portanto, interessava a máxima produtividade no menor espa-
ço de tempo. Isso ficou bem patente na filosofia traçada pela Rubber Develop-
ment Corportion, substituta da Rubber Reserve Company: a) “As Nações Unidas 
necessitam, agora mais que nunca, da borracha natural para usar em suas ma-
nufaturas ou em seus artigos de combate ou para misturar com a borracha sin-
tética; b) A Rubber Development Corporation deveria se concentrar no funda-
mental, isto é, somente naquilo que diretamente concorresse para a aquisição 
de um montante cada vez maior de borracha natural e eliminar o não essencial 
que anteriormente ocupou uma vasta porção do nosso tempo e energias”.

A materialização dessa filosofia deu-se quando, em fevereiro de 1944, os Esta-
dos Unidos deram à borracha um “prêmio suplementar” de USD 0,33, 1/3 ao pre-
ço básico de USD 0,45. Em contrapartida, exigiram que se retirassem incondicio-
nalmente do financiamento de todos os projetos que tinham participação na 
Amazônia, tais encargos passariam a ser de inteira responsabilidade do gover-
no brasileiro.

Quando da criação do Banco de Crédito da Borracha, um dos objetivos do pre-
sidente Getúlio Vargas era fomentar um fundo de reserva para o desenvolvi-
mento do Vale Amazônico, mas os americanos e o presidente Vargas tinham 
visões de desenvolvimento diametralmente opostas, como se pode conferir na 
afirmação de Douglas H. Allen, presidente da Rubber Development Corporation 
– RDC: “ Em conexão com a utilização do fundo para o desenvolvimento, quere-
mos enfatizar que nosso principal interesse se prende às medidas designadas 
para provocar um estímulo imediato da produção antes que visar os projetos de 
cultivo de longo prazo […], mas talvez não seja oportuno nem sábio se opor ao 
uso de uma parte deste fundo para tais projetos mais duradouros, particular-
mente tendo em vista o interesse do presidente Vargas em tais planos”.

“Portanto, está mais que claro nestes depoimentos que os americanos não se 
interessavam nem pelo desenvolvimento da Amazônia e nem pelo bem-estar 
da população, embora alardeassem isso. O que de fato lhes interessava era o 
aumento da produção da borracha num lapso de tempo sempre menor”.

A propósito desses desacertos e discrepâncias o professor Samuel Benchimol 
assim escreveu em sua consagrada obra “A Amazônia: um pouco antes e além-
-depois”: “A segunda batalha iniciava-se assim, sob o signo da discórdia e do 
desentendimento… Iríamos assistir no seu desenrolar, a repetição dos mesmos 
erros e do mesmo drama, sob o comando agora de novas siglas e órgãos que 
passaram a dirigir as operações de guerra da selva, sob a liderança de uma 
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nova tecnocracia que começou a surgir para depois empolgar o processo deci-
sório do nosso ulterior desenvolvimento”.

 É discutível se essa discordância de pontos de vista era ou não proposital ou 
mal-intencionada, afinal, os americanos estavam vivendo uma guerra, na qual 
“todos os esforços e empreendimentos deviam ser subordinados ou mesmo jus-
tificado pelo esforço bélico. Deviam inferir, porém, que aos brasileiros cabia ze-
lar pelos próprios interesses nacionais. Infelizmente, os brasileiros que de início 
se mostravam tão ciosos da própria soberania, foram aos poucos arrefecendo 
tais brios, oprimidos, talvez, seja pelo peso e extensão do conflito, seja pelo cres-
cimento constante da grandeza e potência dos EUA”.
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A BATALHA DA BORRACHA

Publicado em 5 de dezembro de 2017.

Para dar cumprimento aos Acordos de Washington, foram feitas diversas cam-
panhas cívicas, dentre elas, a “Batalha da Borracha”. As campanhas deveriam 
“conscientizar e mobilizar a sociedade brasileira para o conflito”. Respondendo 
ao apelo da propaganda, aos incentivos governamentais e, em decorrência da 
seca de 1942, cerca de 50 mil trabalhadores nordestinos se dispuseram a en-
frentar a batalha da produção.

A propósito dessa gigantesca migração o jornal A Noite, de Belém, do dia 7 de 
janeiro de 1943, publicou que o Sr. Paulo Assis Ribeiro, chefe do serviço de mo-
bilização dos trabalhadores para a Amazônia esteve em contato com o Banco 
da Borracha e com o Serviço de Navegação da Amazônia e de Administração 
do Porto do Pará – SNAPP – e com eles trocou ideia sobre a colocação desses 
50.000 trabalhadores nos seringais da Amazônia. Desses encontros ficou resol-
vido que o recrutamento de novos seringueiros passaria a ser processado por 
intermédio do Serviço de Mobilização e que a sua localização nos seringais pas-
saria a ser feita de acordo com as indicações do Banco da Borracha, com o qual 
os seringalistas aviadores deveriam se entender diretamente ou por intermédio 
das agências de Santarém, Manaus, Porto Velho, Guajará Mirim e Rio Branco, 
declarando suas necessidades sobre o pessoal, bem como sobre o material, a 
fim de se intensificar, imediatamente, a produção.   A previsão era que, dentro 
de três meses, passariam por Belém 50.000 homens rumo ao interior da Ama-
zônia, sendo 12.000 em fevereiro, 15.000 em março e 23.000 em abril. Os nordes-
tinos seriam transportados em caminhões, trens de ferro e aviões. Registra o 
periódico que 2.500 caminhões já estavam aparelhados para o transporte dos 
homens até Terezina, capital do Piauí. As famílias dos seringueiros iriam depois.

Os trabalhadores nordestinos acreditaram que conseguiriam refazer suas vidas 
em condições mais seguras, pois, além de bancar os custos financeiros da via-
gem para a Amazônia, o Estado prometia empreender novos planos de coloni-
zação da região. Registre-se que o imaginário sobre a Amazônia era constituído 
de elementos contraditórios, onde sobressaía a imagem de uma floresta verde e 
pujante, misto de Éden e Inferno Verde. “Para o migrante nordestino, a Amazô-
nia era marcada por dois elementos que, ao contrário da escassez nordestina, 
havia em fartura: água e terra”.

“Ao elaborarem um discurso que justificava as políticas públicas levadas a efeito 
na Amazônia, durante o período da Segunda Guerra Mundial, os ideólogos do 
Estado Novo buscaram conferir um sentido menos conjuntural aos seus proje-
tos. Visavam apresentar tais medidas como um feito que redimiria a Amazônia 
do descaso governamental que a região vinha sofrendo desde a decadência da 
borracha. Ao mesmo tempo, apresentavam a campanha como uma solução 
para a questão dos camponeses nordestinos, que além de ganharem dinheiro, 
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teriam facilidade para conseguir terras. Para tanto, lançaram mão, discursiva-
mente, da “Marcha para o Oeste”, assim, a “Batalha da Borracha” passou a 
fazer parte da campanha bandeirante que visava integrar os sertões ao corpo 
da Nação”.

“Para o Estado Novo, o Brasil ainda não estava geograficamente integrado. Ur-
gia ocupar o sertão; daí as campanhas da “Marcha para o Oeste” e da coloni-
zação da Amazônia. Ao alardear a fartura de terras sem donos, o regime atraía 
muitos migrantes que esperavam encontrar a terra e a liberdade de nela re-
construir suas vidas, tal como vinha acontecendo desde os anos áureos da bor-
racha”.

“Os incentivos para a migração começaram já em 1940, anteriores, portanto, aos 
Acordos de Washington, na forma de distribuição de passagens gratuitas para 
quem se dispusesse a migrar para a Amazônia. Ao mesmo tempo, resolvia-se 
em parte, e de forma bastante tradicional, o problema da seca que novamen-
te grassava pelo sertão do Nordeste. Por outro lado, supria-se de mão-de-obra 
barata um setor da economia que estava em crise. Objetivava-se, pelos Acordos 
de Washington, intensificar a produção de borracha, a ponto de suprir a ne-
cessidade bélica dos aliados, comprometida com o domínio do Japão sobre as 
regiões produtoras na Malásia”.

“Pensava-se poder incrementar a produção para chegar a cem mil toneladas, 
pretensão que logo se percebeu impossível de ser concretizada, devido princi-
palmente ao pouco interesse dos seringalistas em abrir mão do controle sobre 
o sistema extrativista. Mas os recursos financeiros, colocados à disposição pe-
los Estados Unidos para a campanha da borracha, visavam principalmente au-
mentar a produção de forma extensiva, reincorporando os seringais abandona-
dos desde o final do boom da borracha. Para tanto seria necessário aumentar a 
mão-de-obra, via migração. Assim, montou-se pelo Nordeste e pela Amazônia 
uma rede de arregimentação de trabalhadores que se dispusessem a ir para 
os seringais, com a construção de hospedarias com serviços médicos. Fabricou-
-se também, na Amazônia, um sistema de abastecimentos (papel que coube à 
Rubber Development Corporation, pela facilidade de importação dos Estados 
Unidos) e uma rede de transporte para levar os nordestinos migrantes para os 
seringais. Além de todo esse aparato, elaborou-se uma propaganda em que se 
prometia ao migrante amparo estatal, através da assinatura de um contrato de 
trabalho que, em linhas gerais, atacava o sistema de aviamento, responsável 
pela escravidão do seringueiro ao barracão, e um auxílio monetário para a fa-
mília que ficava, além de dispensar todas as despesas com a viagem.

A elite amazônica que controlava a produção e comercialização da borracha, 
no entanto, não aderiu de pronto à campanha, apesar do incentivo à produção 
por preços mais altos do que os praticados no mercado internacional. 
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A resistência maior se voltava contra a regulação do Estado, através do Banco 
de Crédito da Borracha e da Rubber Development Corporation, que controla-
vam, respectivamente, a comercialização da borracha e o abastecimento dos 
seringais, alijando as casas comerciais do lucrativo sistema de aviamento.

Quanto aos migrantes nordestinos, a preocupação maior era mascarar as re-
ais condições de vida nos seringais e continuar a atrair novos contingentes de 
trabalhadores, uma vez que a escassez de mão-de-obra se tomava flagrante 
devido à alta mortalidade e às constantes fugas. Por outro lado, a única pos-
sibilidade de aumentar a produção, mantido o sistema extrativista — uma vez 
que os seringais se encontravam abandonados —, era via extensão da mão-de-
-obra. De fato, para o trabalhador que tinha migrado restava tentar sobreviver, 
enfrentando não só as agruras da selva amazônica e o arcaico sistema de avia-
mento implantado nos seringais desde o período áureo da borracha, mas tendo 
também que reelaborar substancialmente seus referenciais culturais, espaciais 
e temporais. Discursivamente, contudo, apresentava-se o problema como parte 
de um plano global de colonização da Amazônia — um programa de desen-
volvimento da região num contexto de economia de guerra e de crise da pro-
dução da borracha. Os nordestinos que para lá migrassem seriam os “soldados 
do trabalho”, contribuindo para a conquista e ocupação de uma grande região 
esquecida pelos poderes públicos, incorporando-a definitivamente ao corpo da 
Nação”.
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