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RESUMO

O presente trabalho aponta para o acontecimento do Ciclo da Borracha no 
Brasil. Explana fatos, divididos em tópicos e datas, gerando um somatório 
de eventos que deram, a esse ciclo, grandes avanços econômicos e, ao final, 
mostra a sua decadência histórica. Demonstra, também, a falta de uma política 
nacionalista para a valorização de um produto brasileiro. 
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ABSTRACT

THE CYCLE OF THE RUBBER - RUBBER TREE - HEVEA BRASILIENSIS (HBK) M. 
ARG. This study points to the happening of the cycle of the rubber in Brazil. 
It explains facts, divided into topics and dates, generating a sum of events 
that have, in this cycle, major economic advances and, ultimately, shows its 
historical decline. It also demonstrates the lack of a nationalist policy for the 
valuation of a brazilian product.
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O ciclo da borracha foi um importante momento da história econômica e social do Brasil. Esse 
período está relacionado com a extração e a comercialização da borracha.

A borracha natural começou a ser extraída para exportação em 1827, como matéria-prima, 
e em 1840, Charles Goodyear criou o processo de vulcanização, que mais tarde  viabilizou 
a produção de pneus. Com isso, houve um estímulo para a exportação da borracha natural, 
produzida em seringais da região amazônica. A imigração, em 1830, tornou-se presente, modi-
ficando o número de habitantes de Manaus que, após um período de intenso desenvolvimento, 
que durou cerca de 50 anos, chegou a 47.000 pessoas.

Seu marco ocorreu na região amazônica, proporcionando a expansão da colonização. Tal 
fato acarretou grandes transformações socioculturais, formando vilas e povoados, na 
beira de rios, que depois se transformaram em cidades. Manaus, Porto Velho e Belém, 
entre outras, foram algumas das cidades que enriqueceram expressivamente durante o 
breve ciclo.
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No decorrer desse período, a atividade extrativista do látex na Amazônia exerceu uma forte 
atração para empreendedores visionários que viram, na atividade, a possibilidade daquele 
produto gerar lucros e dividendos.

OS PIONEIROS

O navegador italiano Cristóvão Colombo, entre os anos de 1493 a 1495, quando de sua segunda 
viagem ao Novo Mundo, leva à Europa as primeiras notícias sobre a borracha.

Em 1743, o cientista francês Charles-Marie de La Condamine segue o curso do Rio Amazonas, 
descobre a árvore da borracha e estuda, com os índios, o processo de extração da seiva e de 
fabricação da goma.

OS CIENTISTAS

François Fresneau, cientista francês, em 1762, realiza estudos sobre a borracha, na Guiana 
Francesa, e os comunica à Academia de Ciências de Paris.

Nesse mesmo ano, o botânico francês Fusée Aublet produz uma monografia sobre a árvore e 
propõe uma classificação científica. Designa o gênero como Hevea, derivado da palavra hevé, 
usada pelos índios para indicar a planta e a espécie como brasiliensis, em homenagem ao país 
no qual a árvore era abundante.

Em 1763, químicos franceses descobrem um meio de dissolver a borracha com terebintina e 
éter, permitindo ampliar os usos da substância.

O químico inglês Joseph Priestley, em 1770, inventa a borracha de apagar lápis.

Após quatro anos, Charles Marie la Condamine, descobre que os índios da Amazônia já utili-
zavam a borracha e relata o fato à Academia de Ciências da França: “Os índios fabricam gar-
rafas, botas e bolas ocas, que se achatam quando apertadas, mas que tornam a sua primitiva 
forma desde que livres”.

EXPORTAÇÕES CLANDESTINAS

Em 1800, ocorrem algumas exportações clandestinas de borracha, para o exterior, apesar da vigilância 
dos portugueses, que não permitiam a saída do produto da seringueira nas mãos de estrangeiros.

INDÚSTRIAS DE PRODUTOS DA BORRACHA

Em 1803, surge, na França, em Paris, a primeira fábrica de produtos de borracha, que produz 
ligas elásticas e suspensórios. Vinte anos depois, o químico escocês Charles Mackintosh aper-
feiçoa as descobertas dos franceses e monta a primeira fábrica de tecidos impermeáveis de 
borracha. Cria a roupa à prova d’água, colocando uma camada de borracha entre dois tecidos. 
Nesse mesmo ano, o inglês Hancock inventa o elástico.

O cientista estadunidense Charles Goodyear, em 1839, desenvolve o processo de vulcanização, 
capaz de eliminar as propriedades indesejáveis do produto final. Neste período, o crescimento 
da indústria automobilística, ocasionado pela Revolução Industrial, faz com que a demanda 
por borracha cresça expressivamente.

A região amazônica, uma das maiores produtoras de látex do mundo, transforma-se em grande 
exportadora do produto.



Páginas do Inst. Biol., São Paulo, v.9, n.1, p.6-14, jan./jun., 2013

Em 1888, o inventor escocês John Boyd Dunlop descobre o pneumático, com câmara de ar, e 
funda uma empresa de pneumáticos que leva seu nome: Dunlop Tyres.

COMÉRCIO INTERNACIONAL

Em 1808, com a abertura ao comércio internacional, a borracha amazônica alcança seu lugar 
no comércio e indústria mundiais. A região amazônica, uma das maiores produtoras de látex, 
transforma-se no maior polo de extração e exportação de látex do mundo.

Entre 1830 e 1860, a exportação do látex amazônico aumenta de 156 para 2.673 toneladas.
No ano de 1833, surge a primeira indústria americana de borracha, a Roxbury India Rubber 
Factory.

Em 1846, o inventor inglês Thomas Hancock fabrica pneus sólidos para a carruagem da rainha 
Vitória. Foi, também, o primeiro a executar com sucesso um processo de manufatura de bor-
racha em larga escala.

TRATADO DE PETRÓPOLIS

Com a intervenção do diplomata Barão do Rio Branco e do embaxador Assis Brasil, houve a 
assinatura do Tratado de Petrópolis, em 17 de novembro de 1903, durante o governo do Presi-
dente Rodrigues Alves. Naquela época, a região do Acre, pertencente à Bolívia, era ocupada 
por seringueiros brasileiros e não demorou muito para que houvesse diversos conflitos com 
os bolivianos. Esse tratado pôs fim ao litígio com a Bolívia, garantindo o efetivo controle e a 
posse das terras e florestas do Acre por parte do Brasil.

MANAUS SE DESENVOLVE

Devido às múltiplas aplicações da borracha, a cidade de Manaus, no Amazonas, passa por um 
período de intenso crescimento socioeconômico. Após a invenção do processo de vulcanização 
da borracha, ocorre um aumento na exploração da borracha amazônica.

O mercado da borracha atinge o maior patamar, tanto na exportação do produto, quanto nos 
preços, em 1855. De 1879 a 1912 o ciclo da borracha vive seu auge, chegando a exportar 
mais de 30 mil toneladas do produto.

Em 1910, o Brasil torna-se o maior produtor e exportador mundial de borracha, chegando 
a exportar, aproximadamente, 40 mil toneladas do produto. Esse crescimento econômico da 
região amazônica gerou um significativo desenvolvimento urbano. Muitas cidades surgiram e 
outras se desenvolveram como, por exemplo, Manaus.

O comércio interno aumentou e a renda dos habitantes melhorou. Tal fato contribuiu para a 
construção de casas, prédios públicos, estradas, pontes, teatros e escolas.

Entre as grandes obras arquitetônicas dessa fase, destacam-se o Teatro Amazonas, em Manaus, 
o Teatro da Paz, em Belém, o Cinema Olympia, em Belém, o Palácio do Governo, o Mercado 
Municipal e o prédio da Alfândega, entre outros luxuosos e imponentes edifícios, que foram 
construídos sob inspiração da arquitetura europeia. 

Em 1912 é inaugurada a ferrovia Madeira-Mamoré, com o objetivo de escoar a produção de 
borracha. Essa ferrovia custou cerca de 30 milhões de dólares e a vida de seis mil trabalha-
dores, o que a fez conhecida como “Ferrovia do Diabo”. À época de sua inauguração, o ciclo 
da borracha já começava seu declínio. A ferrovia foi parcialmente desativada em 1930 e to-
talmente em 1972.
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Em 1944, a produção da borracha ainda atinge um pico, que resulta em 21.192 toneladas do 
produto.

MIGRAÇÃO – MÃO DE OBRA NORDESTINA

Em 1877, para suprir a falta de mão-de-obra para a extração do látex, chega ao Amazonas 
uma grande leva de nordestinos, vindos com o sonho de enriquecer. No entanto, encontram 
condições adversas, como malária, ataques de índios e animais e a exploração de seringalistas, 
entre outras. Segundo alguns historiadores, cerca de 300 mil trabalhadores, entre nordestinos 
e outros participaram do ciclo da borracha, inclusive os japoneses, que, não se adaptando à 
extração da borracha, foram, após algum tempo, viver da agricultura, já que estavam adap-
tados a isso, no Japão.

SEMENTES DO PARÁ, BRASIL PARA A INGLATERRA

O botânico inglês Henry Alexander Wickham, em 1877, contrabandeia 70 mil sementes de 
seringueiras, do Pará, e as leva para a Inglaterra.

Posteriormente, mudas são enviadas para plantações no Ceilão e na Malásia. Tal fato é 
considerado como um dos mais expressivos casos de biopirataria de espécies amazôni- 
cas.

MERCADO LUCRATIVO

Entre 1910 e 1920, empresários holandeses e ingleses entram no lucrativo mercado mundial 
da borracha. Iniciam a plantação de seringais na Ásia (Malásia, Ceilão e Indonésia), em larga 
escala e custos baixos, e conquistam rapidamente o mercado mundial, levando os produtores 
amazonenses à bancarrota financeira.

A brusca queda do valor de mercado obriga os produtores a vender toda a sua produção em 
valores muito abaixo do investimento empregado na produção e endivida os cofres públicos, 
que estocavam a borracha na tentativa de elevar os preços.

CONSEQUÊNCIAS

Ocorre, nessa década, o fim do ciclo da borracha no Brasil. Como consequência, muitas cidades 
se esvaziam, entrando em plena decadência.

MONOPÓLIO

Na região amazônica, entre os anos de 1927 a 1945, ocorre o Projeto Ford, criado em função 
de uma disputa monopolista associada ao mercado da borracha.

Os norte-americanos queriam o controle de todo o material necessário a sua indústria auto-
mobilística, segundo planos de Henry Ford, pioneiro da indústria americana de automóveis. 
Para tanto, é criada a Companhia Ford Industrial do Brasil. A seguir, é construído um povoado 
conhecido como Fordlândia, que logo evolui para cidade.

Essa efervescência vai até 1945, quando acontece a estagnação da economia regional e a 
consequente estagnação das cidades. Ainda nesse ano, ocorre a dissolução da Companhia 
Ford.
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DOMÍNIO ECONÔMICO DA BORRACHA

Em 1932, ocorre o fim do domínio econômico da borracha, na Amazônia, com a exportação 
de cerca de seis mil toneladas do produto.

II GUERRA MUNDIAL

Devido à ocorrência da Segunda Guerra Mundial, entre 1942 e 1945, a borracha experimenta 
uma sobrevida. Esse fato, aliado à aplicação de capital norte-americano, favorece a recupe-
ração de sua produção, que estende-se até 1946.
Com o fim da Guerra, as plantações de borracha das regiões asiáticas são novamente ativadas. 
Assim, os Estados Unidos cessam o interesse pela borracha produzida na região amazônica. 
Como consequência, o material vai se acumulando, pois o mercado interno não conseguia 
absorver toda a produção, acarretando o fim do monopólio brasileiro da borracha.

ACORDOS DE WASHINGTON – 1942

O presidente do Brasil, Getúlio Vargas, e o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano 
Roosevelt, assinam os Acordos de Washington, que consistiam em uma operação para extra-
ção de látex da Amazônia, em larga escala, para suprir a demanda por material bélico para 
os países aliados, durante o período da Guerra.
O governo americano passa a investir largamente na produção da borracha amazônica e ao 
Brasil cabe arregimentar grandes contingentes de trabalhadores para os seringais. A operação, 
conhecida como Batalha da Borracha, mobiliza cerca de 100 mil homens, a maior parte do 
Nordeste, que ficaram conhecidos como soldados da borracha.

Seringueira
Fonte: http://www.seag.es.gov.br/wp-content/
uploads/2009/03/seringueira2-375-x-500.jpg

Muda de Seringueira plantada no 
Instituto Biológico
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FIM DO CICLO

Até 1960 houve tentativas de produzir borracha, mas a produção foi aos poucos decaindo, 
ocasionando o fim do ciclo.

O ciclo da borracha foi um importante momento da história econômica e social do Brasil. Esse 
período está relacionado com a extração e a comercialização da borracha.

A SERINGUEIRA DE HOJE

Hoje, São Paulo é o maior produtor de borracha do Brasil. As áreas plantadas cresceram de 
2000 a 2010 em 81%, segundo o IBGE.

PRAGAS E DOENÇAS DA SERINGUEIRA

●Doenças foliares:
Doença foliar de origem viral – Gênero Carlavirus; Antracnose; Oídio; Mal-das-folhas; Cancro, 
requeima e queda anormal das folhas; Mancha areolada; Crosta negra; Mancha concêntrica; 
Mancha de Corynespora; Mancha de Alternaria; Helminthosporium heveae (=Drechslera he-
veae); Ascochyta sp.; Cercospora sp.; Phyllosticta sp. e Ceratobasidium anceps.

●Cancro do enxerto e da casca

●Rubelose

●Doenças do painel de sangria: 
Antracnose; Mofo cinzento; Seca do painel (Brown Bast)

●Podridão de raízes

●Ácaros

●Percevejo de renda

A SERINGUEIRA EM PUBLICAÇÕES DO INSTITUTO BIOLÓGICO

Trabalhos publicados na revista “O Biológico”

Uma antracnose da seringueira 
A.E. Jenkins, A.A. Bitancourt, V. Rossetti 
v.20, n.6, p.107-109, 1954

O “Oídio” da seringueira 
V. Rossetti 
v.24, n.12, p.260-267, 1958 

Doenças da seringueira 
V. Rossetti 
v.25, n.11, p.233-243, 1959 

Doenças da seringueira (cont.) 
V. Rossetti 
v.25, n.12, p.266-272, 1959 
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Cancro estriado do painel da seringueira 
R.M.G. Gayoso 
v.26, n.12, p.248, 1960 

A podridão de Diplodia em seringueira 
R.M.G. Cardoso 
v.29, n.1, p.3-5, 1963 

Purificação e identificação de uma substância ligada à resistência de seringueira (Hevea brasil-
iensis Muell Arg.) ao fungo Dothidella ulei P. Henn. 
E.M.F. Martins, W.B.C. Moraes, R.M.G. Cardoso, J. Kuc 
v.36, n.4, p.112-114, 1970 

Ocorrência de Selenaspidus articulatus (Morgan, 1889) em cultura de seringueira (Hevea 
brasiliensis Muell. Arg.) no município de Olímpia, Estado de S.Paulo. 
E.C. Bergmann, M.F. Stradioto, A.D. Brisolla 
v.54, n.1/6, p.27-28, 1988 

Trabalhos publicados nos “Arquivos do Instituto Biológico”

Estudos sobre as Miriangiales. VIII. A antracnose maculada da Seringueira causada por Elsinoe
Agesilau A. Bitancourt, Anna Jenkins
v.23, p.41-67, 1956

Comportamento de clones de seringueiras (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) frente a uma anomalia 
de casca, no Estado de São Paulo.
E.L. Furtado, J.O.M. Menten, J.D. Costa, R.M. Castro
v.57, p.17-20, 1990

Ocorrência de Achryson surinamum (Linné, 1767) (Coleoptera: Cerambycidae) em seringueira 
(Hevea brasiliensis Muell. Arg.).
E.C. Bergmann, I.P. Garcia, S. De L. Imenes, R.M.G. Cardoso
v.59, p.49-51, 1992
  
Braconídeos (Hymenopteras) coletadas em cultura de seringueira (Hevea brasiliensis) no Mu-
nicípio de Ibitinga, São Paulo.
L.E.F. Rocha e Silva, E.C. Bergmann, A.M. Penteado-Dias, A.M. de Faria, S. De L. Imenes
v.64, n.1, p.29-41, 1997

Mirmecofauna em cultura de seringueira (Hevea brasiliensis) no município de Ibitinga, São Paulo.
A.E.C. Campos-Farinha, E.C. Bergmann, A.M. de Faria, R.I.R. Lara
v.64, n.2, p.103-109, 1997

Sobre os ichneumonidae presentes em cultura de seringueira (Hevea brasiliensis)
A.M. Tempest, E.C. Bergmann, A.M. de Faria, S.D.L. Imenes, T.M. Guerra
v.65, n.2, p.63-68, 1998

Observações preliminares sobre o parasitismo de ovos de Leptopharsa heveae (Hemiptera: 
Tingidae) em seringueira em Pindorama, SP.
V.A. Costa, C.F. Pereira, A. Batista Filho
v.70, n.2, p.205-206, 2003
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