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RESUMO 

Em termos de borracha sintética, o Brasil tor

nou-se praticamente auto-suficiente, além de contar com algum 

excedente exportável. Quanto i borracha natural o Pafs encon 

tra-se, ainda hoje, com um defitit de  produção, produzindo 

cerca de 60% de suas necessidades. Ressalta-se que o Governo 

Federal tem despendido vultuosos recursos em programas de in

centivo ao aumento da produção da borracha natural. 

O Estado de São Paulo, embora sem tradição na 

cultura da hevea, disp6e de áreas consideradas aptas e de con 

diç6es ecológicas que permitem expandir o plantio da serin

gueira e, d�sse modo, contribuir para o aumento da produção. 

Contudo, a expansão da heveicultura traz consigo a necessida

de de se incrementar os trabalhos de pesquisa, tanto na area 

agronômica como na área econômica. 

O propósito deste estudo é analisar as estru

turas de custo dos sistemas de produção em uso no Estado de 

São Paulo e proc�der i determinação dos custos médios de pro-

- 1 
., 
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dução de borracha natural, por hectare e por unidade produz! 

da, considerando tris níveis de produtividade por hectar�ano. 

Utiliza-se a teoria de investimento em bens 

de produção, apropriando os custos pa ra todo o horizonte tem

poral da cultura, estimado· em vinte e sete anos. 

Os cálculos são efetuados às taxas de descon

t o d e 6 % , 1 O% , 1 2 % e 2 O% a o ano, d ando-se â n fase ã a n á 1 i se dos 

resultados obtidos a taxa de 12% ao ano, como taxa mínima de 

atratividade ou custo alternativo do capital. Os preços dos 

fatores de produção sao. os que vigora ram no mis de maio de 

1985; os resultados obtidos em c ruzei ros são corive rtidos para 

dólares. 

Como informação básica utiliza-se dados dos se 

ringais cultivados com capital pr6p rio em duas regiões do Es

tado de São Paulo: Vale do Ribeira e São Josi do Rio Preto. 

Os sistemas de produção ana 1 i sados são: si s te

ma - mudas adqui ridas de viveiristas particula res; sistema 

11 - mudas en�e rtadas em viveiro próprio; sistema 111 - fo r

mação de porta-enxerto em viveiro próprio com enxertia no cam 

po. Para ambas as regiões conside ra-se tris níveis de produ

tividade: mínimo, médio e máximo . 

Os custos médios por unidade produzida sao cal 

culados por litro de látex 11ih liatura 11 e por quilo de borracha 

seca. 

Para o Vale do Ribeira o custo médio mais bai-

xo, de Cr$ 3,940 ou US$ O, 7 5, e obtido para o sistema de pro-

dução 1 1 , . ao nível máximo de produtividad�. o custo médio
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mais elevado,_de Cr$ 7.180 ou US$1 ,37, é obtido para o siste-

ma 1, ao nfvel mfnimo de produtlvidade. Esse sistema 

mais comum entre os ·produtores do Vale do Ribeira. 

e o

Em São José do Rio Preto o menor custo médio, 

de Cr$ 4.630 ou US$ 0,89 é obtido �o sistema de produção 111, 

ao nfvel máximo. Esse sistema é o mais comum nessa região, 

porem, a produtividade conseguida pela maioria dos produtores 

corresponde ao nível mínimo. Neste caso, o custo médio é de 

Cr$ 7.770 ou US$ 1 ,49. 

Em São José do Rio Preto os custos médios sao 

mais altos do que no Vale do Ribeira. A razão e que na pri

meira região os custos fixos são mais elevados devido ao uso 

de maquinarias enquanto que na última região a cultura e con

duzida manualmente. 

Complementarmente, faz-se uma análise compara

tiva com outra pesquisa que determinou custos de produção pa

ra a seringueira no Estado de São Paulo. 



ECONOMIC ANALYSIS OF NATURAL RUBBER PRODUCTION 
IN SÃO PAULO STATE 

Author: SILVIA TOLEDO ARRUDA 

Adviser: Prof. Dr. EVARISTO MARZABAL NEVES 

SUMMARY 

xv. 

·srazil is not only self-sufficient producer of

synthetical rubber but also an exceeding export. However, with 

respect to natural rubber, Brazi 1 produces only 60% of its 

necessity, Worthwhile to point out that the Federal Government 

has spent massice resources through incentive programs to 

increase the natural rubber production. 

São Paulo State does not have tradition i n

cropping Hevea, on the other hand its are considered with the 

best ecological condition to a possible expantion of the Hevea 

proJuction. Also, there is lack of research works both inthe 

agronomic and economic areas in São Paulo State. This study 

intend to add some knowledge in the rubber production éost. 

The main objective of this study is to analyse 

the natura 1 rubber product i on cos t under d i fferent systems that 

has been in practice in two regions of São Paulo State: Vale 

do Ribeira and São José do Rio Preto. 
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The investment theory in producti on goods J is 

used wi th a length of planning horizon of 27 yea.rs, raining annual 

discount rates of 6%, 10%, 12% and 20%, wi th three productivity 

levels (minimum, medi um and maximum), and w i th 

the monetary values basis of may, 1985, either in cruzeiros 

or dollars. The average productlon cost in computed in llter 

o f 1 a te x 11 i n na t u .r a 11 a n d i n · k i l o o f d r y r u b b e r . 

The producti on systems are: system 1. 

grafted tree from p rivate nursery; system 11: y ou ng 

young 

tr ee 

g r a f t i n g i n f a r me r I s n u r s e r y ; s y s t em 1 1 1 : roo t s t o c k i n f a rme r I s 

nursery and from grafting ln the yield. 

ln the Vale do Ribeira, the lowest averagecost 

of Cr$ 3.940 ar US$ 0.75 is obta ined ln the case of the 

production system 11. The highest average cost of Cr$ 7. 180 

or US$ 1 .37 is obtained ln the case of the production system 

(. The latter system is the most common among farme rs ln the 

Vale do Ribeira. 

ln Sio Josi do Rio Preto, the lowest 

cost of Cr$ 4.630 or US$ 0.89 is obtalned in the 

productlon system 111. This is the most co mmon 

average 

case of 

productlon 

system in the region, ho wever farmers have not been able to 

reach the productivity tha t researchers had been performing 

under experimental cond ition. ln this sense the average cost 

of Cr$ 7.770 or US$ 1 .49 mlght be more approp ria ted to a great 

number of the farmers in this region. 

São José do Ri o Preto has average cost higher 

than Va 1 e do Ribeira. The reason is that i 11 the former region 
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the fixed cost is higher, due to the use of machinery, while 

the latter region has a traditional production system. 



1. INTRODUÇÃO

l,lu A HEVEICULTURA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

Em termos de heveicultura, o Estad o de São Pau 

lo atende a prescrição do parágrafo 29, artigo 2� da Resolu

ção 33/77, do Conselho Nacional da Borracha (CNB), que in st i

tuiu o 11 11 Programa de Inc entivo à Produção da Borracha Natu

ra1 11 (PROBOR 11): ••• "0.6 be.n.e.-{Zc..io.6 do p11.og11.a.ma.pode.1tã.o .6e.'1. 

e..6te.n.d.ido.6 a. out'1.a..6 11.e.g.iÕe..6 do Te.11.11.itõ11.io Na.c.ion.a.l que. 11.e.una.m 

eon.diçÕe..6 e.c.olõ g ic.a..6 6a.vo11.;ve.i.6 ao pla.n.tio da. .6e.'1.in.gue.i11.a ••• " 

( 2 O) 

Embora o Estado de São P aulo nã o possua tradi

çao na cultura d a  seringu e ir a, ela aqui exist e há mai s de �O 

anos, sendo que os primeiros estudos re lacionad os as condi

ções climáticas ·d a he.ve.a. datam d e  1941, quando o Insti tuto 

Agronômico de Campinas (IAC) instalou as primeiras plantações nas 

' Estações Experime ntais de Campinas, Ribeirão Preto e Pindorama. 
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Mis, foi com ó advento da indQstria automobilf� 

tica, na década de 1950, que o IAC houve por bem intensificar 

os estudos relativos i seringueira, quando seus pesquisadores 

observaram que não havia correspondência na produção de borr� 

cha natural e o aumento do parque _industrial do país. As Tab� 

las 23 e 24 do Apêndice 1 permitem comparar iomo evoluíram as 

produções internas de borracha.natural e sintética. 

A existência de s�ringueiras em virias locais 

do Estado, seu Stimo desenvolvimento vegetativo e excel�nte as 

pecto sanitirro foram fatores que muito contribuíram para a 

tomada de posição por parte dos pesquisadores do IAC. 

Assim é que, em 1952, um ano apos · a primeira 

Importação de borracha efetuada pelo Governo Federal provi

denciou-se a introdução, no país, de certa quantidade de se

mentes para dar início aos primeiros plantios racionais de se 

ringue ira. 

Embora uns poucos �esultados em termos de pro

dutividade e qualidade da borracha aqui produzida somente co

meçassem a aparecer em 1957/58, em resposta i Iniciativa do 

IAC criou-se, em São Paulo, o Serviço de Expansão da Serin-

gueira, orgao subordinado i Secretaria de Agricultura de São 

Paulo. A Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CA-

TI) e o ln�t.ituto Bio16gico, em estreita colabo�ação com o 

.f7tC, contribuíram com relevantes trabalhos na irea de fitossa 

hidade, genética, fisiologia, tecnologia, etc ... 

As primeiras �lantações em propriedades parti

culares_ foram realizadas no finaJ da década de 50, com mudas 
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fornecidas pela própria Secretaria e sob orientação de pesqul 

sadores e técnicos envolvidos  nos programas de fo ment o. Além 

de clones orientais importado s foram trazidos, também, clon e s  

do Pará e d a  Bahia para a formação do s jardins clonais e en

xert ia de "cavalo s" nos vi_veir os  formados. 

P f1t, - d' d or razoes 1ve rsas os programas e foment o en 

traram em rece sso e o Serviço de Expan são da Seringueira, ór

gão responsável pelo fomento da cultura, chegou a distribuir, 

nessa época, ce rca de 600 mil mudas enxertadas, gratui tamente. 

Hoje os ser i n g a i s d o Esta d o d e Sã o Pau l o to ta l i z a m 192. 925 p la� 

tas adultas, cuja distribuição geog ráfica é vista naTabelâ l. 

Tabela 1 - Distribuição Geográfica dos Seringais Adultos ,no 

Estado de São Paulo em 1981. 

Regi ão 

São José do.Rio Preto 
Ribeirão Preto 
Li tora 1 
Pre sidente Prudente 
Marf 1 ia 
Ba uru 
Vale do Paraíba 
Araçatuba 
Campinas 

TOTAL 

Fonte: PRO-BORRACHA (19). 

N<;> de 
municípios 

18 
7 
9 
7 
4 
5 
3 
1 
2 

N'? de 
propr i eda 

des -

22 
19 
22 

7 
6 
5 
4 
1 
2 

88 

N� de % do 
seringue_!_ total de 

ras seringueiras 

62.425 
46.350 
41. 880
10.580
10.590
9.300
7.300 
3.000 
1. 500

192,925 

32,3 
24,0 
21, 7 

5,5 
5,5 
4,8 
3,8 
1 ,6 
0,8 

100,0 



4. 

Em 1961, porem, o aparecimento da moléstia 

11 Mal-das-Folhas11 causada pel-o Mic.Jwc.yc..lu.6 u.le.i arrefeceu, so

bremaneira, o entusiasmo que então reinava pela nova cultura. 

Daf em diante, as arremetidas em favor do estabelecimento de 

novos seringais ficaram em compasso de espera. Todavia, sup� 

rado o primeiro impacto, os estudos foram retomados, merecen

do destaque o trabalho realizado por CAMARGO (8) que, através 

de balanços hfdricos e climáticos, demarcou as áreas conside

radas aptas para o cultivo da seringueira em São Paulo. Os p� 

râmetros térmicos e hfdricos fixados por CAMARGO (8) 

revistos, posteriormente, por ORTOLANI (16). 

foram 

A Tabela 2 mostra as areas e porcentagens das 

classes de aptidão ecológica para a seringueira. Conforme se 

observa, o total de zonas aptas ao cultivo da seringueira no 

Estado de sã·o Paulo atinge 141 mi 1 qcr,i lômetros quadrados, equ_!_ 

valentes a 14 milhões de hectares. 
. 

Embora a região 1 itorânea esteja classificada 

como 11 apta com restrições••, CARDOSO (9) é de opinião que a 

região apresenta boas possibilidades aos empreendimentos he

vefcolas, principalmente o litoral sul, representado pelo Va-

le do Ribeira. Das mudas plantadas no Estado, no.final de 

1950 e infcio de 1960, cerca de 22% encontra-se na 

onde estão sendo exploradas em caráter comercial. 

região, 

As árvores existentes no Estado que estão com, 

aproximadamente , 25 anos de idade permitiram, por muitos anos, 

uma avaliação do comportamento fenblógico da serigueira no .Es 

tado de São Paulo, evidenciando sua capacidade produtiva. 
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6. 

Após a primeira fase de fomento à heveicultu-

ra, o interesse foi retomado por volta de 1975. Isto porque, 

com as constantes elevações nos preços do petróleo, a borra

cha sintética - cuja matéria-prima básica é o petróleo - teve 

seus preços elevados no mercado internacional, provocando maior 

procura pela borracha natural, cujos preços en contravam-se aba_!_ 

xo dos fixados para a borracha sint�tica. Dado o aumento con 

siderável na demanda da borracha natural, era de se 

que os preços não permanecessem nos níveis vigentes até então. 

esperar 

Passa-

ram, sim, a acompanhar os preços da borracha sintética, provo 

cando uma euforia geral nos paises produtores; no  Brasi 1, os 

preços internos da borracha natural passaram a apresentar au-

mentes superiores às taxas inflacionárias. Motivados pelos 

altos retornos que a borracha poderia proporcionar, fazendei

ros e empresários paulistas passaram a in vestir recursos pró

prios na aquisição de m udas e formação de seringais. Foi, tam 

bém, nessa época, que propriedades que tinham seri ngais adul

tos - plantados na primeira fase de fomento - passaram a ex

plorá-los, de inicio, timidamente, devido à inexistência de 

mão-de-obra especializada para a sangria. 

Contudo, com o apoio e incent ivo de pesquisado 

res e técnicos da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, 

nao só as deficiências foram superadas como conseguiram mot_!_ 

var o  plantio de 6.746.992 pés, correspondendo a uma area de 

15.095 hectares, no periodo 1978/85 (Tabela 3). Esses pes es 

tão distribuídos em 180 municípios do Estado. De 1978 a 1985, 
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8. 

o nGmero de pes e a area correspondente aumentaram em 580% e 

o numero de produtores, que em 1978/80 era 183, hoje total iza 

900, com um aumento de 400%. 

Dos 15.095 hectares existentes,"1.070 hectares 

for~m financiados pelo PRQBOR I I I e os demais foram plantados 

com capital próprio" (23). 

1.2. IMPORTÂNCIA DO PROBLEMA E OBJETIVOS 

Um incremento da ordem de 580% na area planta

da com seringueiras, num período de sete anos e com perspectl 

vas de um crescimento constante, passa a exigir do Estado uma 

política direcionada ao setor, a fim de que não ocorra uma ex 

pansão desordenada e um provável desequi líbrio entre oferta e 

demanda. 

Tal política deve abranger um programa de pes

quisas de caráter agron5mico e econ5mico, assist~ncia t~cnica 

eficiente e constante, formação de mão-de-obra especial izada, 

~ifusão de tecnologia, etc. 

Al~m dos aspectos t~cnicos, faz-se imprescindl 

ve 1 o a p o i o g o ver n a m e n tal a t r a v é 5 d e r e c u r 5 o s f i n a n c e i r os, mo 2:. 

mente, na fase de implantação do seringal, bem como uma pol í-

tica de preços compatível com os custos de produção. Com o 

consumo interno de borracha natural aumentando mais do que a 

produção (ver Tabela 23 do Ap~ndice 1) ~ de se esperar que, p~ 
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10 menos a curto ~ médio prazos, os preços internos nao se 

equalizem à cotação internac'ional (em abril de 1986 a relação 

era de 3/1), pois, se a meta governamental é atingir a auto-

suficiência o mais breve possível, há que ser mantida, por 

algum tempo, a taxa que é 'paga pelos importadores brasilei-

ros, denominada Taxa de Organização do Mercado de Borracha 

(TORMB) que, entre outros, tem como objetivo manter os preços 

internos em alta como incentivo a expansão da heveicultura. A 

guisa de informação, o Apêndice mostra um cenário da produ-

çao e do consumo brasi lei ros de borracha natural. Porém, es-

sa perspectiva do mercado futuro da borracha nacional, ainda 

incerto, tem que ser levada em consideração nos projetos que 

vierem a ser contratados. t de fundamental importância que 

os produtores interessados em investir na seringueira, tanto 

como forma de diversificar atividades já existentes ou com 

o o b j e t i vo de sub s t i t u i r o u t r a s c u I t u r a s p e r e n e s, e s t e j a m con s 

cientes de que a atual euforia, pelos retornos que a borracha 

vem proporcionando, não deverá persistir por tempo indetermi 

nado. 

Ap6sestas consideraç~es, conclui-se que é pr~ 

ciso conhecer as estruturas dos sistemas de produção em uso 

no Estado de são Paulo e proceder a uma anál ise econômica das 

mesmas, pois, como NEVES (14) observou, é na área econômica que 

a heveicultura mais se ressente de pesquisa.-~ principalmente, 

voltadas à Economia da Produção. 
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Estudos nesse sentido levaram o Governo Fede

ral, em 1979, a destinar reCursos t~cnicos e financeiros a 

Superintendência da Borracha (SUDHEVEA) e a Empresa Brasi lei

ra de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). A preocupação do Go

verno Federal, a essa ~poca, centrava-se em obter elementos 

que permitissem a caracterização dos sistemas de produção de 

borracha natural em seringais cultivados nos principais esta

dos produtores brasileiros. Tais elementos, por sua vez, pe~ 

mitiriam a obtenção de coeficientes t~cnicos de uso de fatores 

de produção, por meio dos quais seria possível estimar os cus 

tos m~dios de produção de borracha para um horizonte temporal 

de 27 anos e comparar os custos de produção da borracha cu1tl 

vada com os custos de produção de borracha obtida de 

gais nativos. 

.serin-

Este foi um trabalho pioneiro e de importância 

fundamental, pois a inexistência de pesquisas nesta área eco-

nômica, impedia o Governo de estabelecer preços mais rea1is-

tas, uma vez que estes são administrados. 

O levantamento dos dados, a nível de propried~ 

de, foi efetuado pela Fundação de Estudos Agrários Luiz de 

Queiroz (FEALQ), Piracicaba, SP (que teve sob sua responsabi-

1 idade levantar dados de seringais financiados na região ama

zônica) e pelo Departamento de Economia Rural, da Universida 

de Federal de Viçosa, MG (a quem coube levantar os dados para 

as regiões não amazônicas). Os resultados obtidos nessa pes-

quisa encontram-se detalhados em NEVES et alii ( 1 5) . 

--.-:- --
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Para a obtenção dos dados, a amostra foi estra 

tificada por tamanho de projeto. Para os Estados da Bahia, 

Espírito Santo e são Paulo, os estratos foram definidos como 

segue: 

a) Propriedades com até 20 hectares de serin-

gueiras; 

b) Entre 20 e 100 hectares e 

c) Propriedades com mais de 100 hectares. 

Para a região amazônica, os projetos foram 

classificados como pequeno ou grande. 

A preços de novembro de 1982, os autores che-

garam aos seguintes resultados:no Brasil, o custo médio por 

qui 10 de borracha extraída de seringais nativos era equivale~ 

te a US$ 2.75 e o custo médio por qui 10 de borracha extraída 

de seringais cultivados era equivalente a US$ 1.45. 

Para são Paulo, particularmente, o custo to-

tal médio de produção foi de US$ 1.42 (aquém da média brasi-

leira) para uma taxa de desconto de 12% a.a., que representa 

o custo de oportunidade do capital próprio. Este estudo -nao 

diferencia os dois sistemas de produção predominantes no Es-

tado: o do litoral e o do planalto. 

Além do trabalho citado, ARRUDA (1) real i-

zou um trabalho de pesquisa onde procurou mostrar as:pectos eco-
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n ô m i c os d a cu.l t u r a das e r i n g u"e i r a em são Pau 1 o, no que diz 

respeito às exigências físicas de fatores de produção, para 

os perTodos de formação e manutenção do seringal, dados sobre 

produtividade média por hectare, além de alguns tópicos sobre 

a comercialização do láte~o Não se chegou a calcular o custo 

médio de produção de látex para o horizonte temporal da cultu 

ra. 

o objetivo deste estudo é estender o trabalho 

real izado por ARRUDA (1), dando-se ênfase à determinação dos 

custos d~ produção de borracha natural para todo o horizonte 

temporal da cultura, em seringais cultivados nos sistemas de 

produção mais usuais, em duas regiões do Estado, quais sejam: 

a região litorânea (compreendendo o Vale do Ribeira) e o 

planalto paulista (região de são José do Rio Preto). 

Especificamente, pretende-se: 

- estimar os custos médios de produção, por 

hectare e por unidade produzida para cada sistema de produção 

(considerando três níveis de produtividade por hectare), com

pará-los entre si e entre regiões, utilizando as taxas de des

conto de 6% a.a., 10% a.a.,12% a.a. e 20% a.a., como custo de 

oportunidade do capital, e 

- comparar os custos médios de produção, por 

hectare e por unidade produzida, com os resultados obtidos por 

NEVES et alii (15). 
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2. r1ETODOLOG I A 

2.1. FONTE DE DADOS E AMOSTRA 

A fim de atender aos objetivos propostos, uti

lizou-se dados primários, coletados diretamente junto aos prE 

dutores, e dados secundários, que foram obti~os junto a pes

quisadores e técnicos envolvidos com a heveicultura. 

A pesquisa de campo foi real izada em 1982, 

através de questionários previamente testados, nas regiões do 

Vale do Ribeira e são José do Rio Preto. 

Escolheu-se estas regiões por apresentarem uma 

relativa concentraçio de seringais adultos em plena produçio, 

remanescentes dos plantios real izados no final da década de 

50 e infcio da década de 60 e aexistência de seringais em 

fase de formação, plantados no final da década de 70. Desse 

modo, dispunha-se de dados de seringais com mais de 20 anos 

de idade e de seringais em fase de formaçio; por ocasião do 
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levantamento dos dados, 1982~ a maioria destes seringais con

tava com quatro anos de idade. 

Posteriormente, em setembr%utubro de 1985, 

voltou-se a campo a fim de completar as informações referen-

tes i formaçio e infcio de' produçio, que em sio Paulo se di 

aos seis anos de idade. 

Dados, sobre o comportamento de seringais com 

idade entre sete e dez anos (quando se estabiliza a produçio), 

foram obtidos atravis de literatura especIfica e de experimen

tos real izados em Estações Experimentais do IAC. 

P a r a a m b a s a s r e g i õ e s p esq u i s a das, o p t o u - s e po r 

uma a mos t r a g em 'i n t e r n a c i o n a 1 ,I P e 1 a n e c e s s i d a de d e s e o b t e r 

dados sobre a cultura nos diversos anos de sua formaçio, a 

fim de se montar matrizes de coeficientes técnicos reprêsent~ 

tivos de cada ano, inclusive de viveiro de mudas e de serin-

gais adultos. Ainda, quanto ã amostra ter sido intencional, 

caso do um outro aspecto que se levou em consideraçio (no 

pl a n a 1 to) f o i s a b e r, II a p r i o r i 11, que a ma i o r i a dos seringais 

estava sendo implantada com consorciamento de culturas anuais, 

principalmente, arroz, soja, amendoim e feijio. Desse modo, 

optou-se por obter maior quantidade de dados referentes a es-

ta prática. Ou t r o s mi t o dos, c o m o o p 1 a n t i o II sol t e i r o II e o 

plantio da seringueira nas entrelinhas de um cafezal em fase 

decadente, eram pouco usados na ocasião. 

Já no vale do Ribeira, o consorciamento nao 

era uma pritica usual, pois a maioria dos plantios foi 
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real izado em terrenos acidentados, 

ras anuais. 

impróprios para cultu-

Em 1982, havia no Vale do Ribeira 22 propried~ 

des agrícolas com seringais, incluindo aquelas com plantios 

novos e propriedades com seringais de mais de vinte anos. 

Desse número, foram levantados dados de 18 pr~ 

priedades, das quais 12 com seringueiras em fase de formaçio 

e 6 com árvores adultas; destas últimas, colheu-se dados de 

29.300 árvores que estavam sendo exploradas comercialmente. 

Os municípios abrangidos foram os seguintes: 

Registro, Juquiá, Jacupiranga, Sete Barras, Pariquera-Açú e 

Cananéia (parte continental). 

Na regiio de Sio José do Rio Preto o numero es 

timado de propriedades era de 22, das quais 14 foram entre-

vistadas. Essas propriedades local izavam-se nos municípios 

de Poloni, José Bonifácio, Tabapui, Bálsamo, Nhandeara e Olím 

p i a. 

Levantou-se dados de 9 propriedades com serin

gais em formaçio e 5 com seringais adultos, totalizando 32.000 

plantas em franca produçio. 

Com as informações disponíveis foi possível mon-

tar matrizes de exigências físicas de fatores para cada re-

gião, representativas dos sistemas de produçio vigentes na 

regiio litorânea e planalto, 

dice 2). 

que se encontram em anexo (Apê~ 
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Verifica-se. qtravés das matrizes. que as dis-

tinções entre os sistemas de produção das duas regiões refe-

rem-se. apenas. ao primeiro ano de inve,stimento. pois, do se-

gundo ano em diante as operaçoes realizadas são comuns tanto 

num sistema como no outro. uma vez que se referem a tratos cul-

turais. 

As caracterTsticasregionais e os sistemas de 

pr9dução são descritos no Apêndice 2. 

J!> 

2.2. M~TODO DE CALCULO DO CUSTO DE PRODUÇÃO 

Para calcular os custos de produção por hecta-

re e por unidade produzida uti lizar-se-á a teoria de investi-

me n t o em b e n s d e p r o d u ç ã o. usa d a p o r N E V E S e tal i i (I 5) . 

A exploração heveícola é um investimento de 

longo período de maturação. No inTcio são feitos os investi-

mentos (cinco ou seis primeiros anos) e somente a partir do 

sexto ou sétimo ano os seringais entram em fase de produção. 

Desse modo. todas as despesas efetuadas com a cultura nos prl 

meiros cinco ou seis anos representam os curso~ de investimen 

to. A partir do início da produção as despesas incorridas re 

presentam os custos de exploração do seringal. Portanto, é ne 

cessário compatibi lizar o fluxo de dispêndio monetário com o 

fluxo de produção anual, durante a vida úti I da seringuei ra, 

para se obter o custo por unidade produzida. 
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Para tornar comparáveis os fluxos de despesas 

monetárias no tempo optou-se pelo cálculo do custo anual iza-

do de produção. 

No presente trabalho o horizonte temporal con-

slderado ~ de vinte e sete anos, de acordo com crit~rio usado 

por NEVES.et alii (15); o período de implantação ou investi-

mento do seringal considera-se até o quinto ano e o ciclo de 

produção ou exploração á partir do sexto ano prosseguindo at~ 

o vigésimo s~timo ano. 

Tem-se, portanto, cinco anos de implantação e 

vinte e dois anos de exploração. o início do sexto ano ~ con 

siderado como data· base ou ano IIzero" do ciclo de produção de 

borracha. 

Seja Dt a despesa, por hectare, com o projeto 

no ano t, que se considera antecipada, isto ~,realizada no 

início do anoe 

o valor de todas as despesas referido ao iní-

cio do sexto ano do projeto ~: 

~ 7 .( ) - ( t - 6 ) 
Lt Dt 1 + r = 

t=l 

Seja Rt o rendimento em litro de látex ou qui

lo de borracha seca por hectare no ano t. 

Seja C o preço real que permitirá que a recei-

ta bruta anual izada iguale os custos do projeto. Então C re-

presenta o custo m~dio por unidade do produto. 
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das, tem-se: 

ou 

C = 

1 8. 

Admitindo que as receitas tambim sao antecipa-

27 
!; 

t=l 

27 
.!; 

t=6 

Dt ( 1 + r) 6- t 

Rt (1+r)6-t 

27 
L 

t=l 

o custo médio j por unidade do produto, assim 

definido f independe do ano que é utilizado como ponto de re-

ferência para acumular custos e receitas. 

Pode-se também definir o custo anual médio por 

hectare (A) como a prestaçio anual, durante os 22 anos de ex-

ploraçio da cultura que equivale, com a taxa de juros adota-

da f ao total das despesas. 

Entio, 

{l+r)22 1 27 
(1+r)6-t A -

~ O = 
{1+r)22 t=l t 

r 

ou 

22 27 
(1+r)6-t A = r(l+r) 1: Dt 

( 1 +r) 22_1 t=l 



Analogamente, pode-se definir como rendimento 

anual médio o valor B, tal que 

B 
{1+r)22 - I 

r {1+r)22 

Observando que os rendimentos sao nulos até o 

início do 6~ ano. o valor de B será obtido pela expressa0 

B 0= 

( 1 + r) 22_ 1 

e fácil verificar que C A 
= -B-

De acordo com o modelo, os valores -sao cons-

tantes, comparáveis no tempo através de índices como OTN ou 

convertendo-se em dõlares. 

Critérios básicos que serao uti 1 izados no cál-

cuIa do custo de produçio: 

a) Como despesas de investimento serao consi-

derados tanto os custos fixos como os custos variáveis, que 

ocorrem durante o período de implantaçio. 

b) Todos os fluxos de despesas serao expressos 

no texto em cruzeiros de maio de 1985; nas Tabelas, os va10-

res serao apresentados em mi 1 cruzeiros. 

c) Utilizar-se-á como taxa mínima de atrativi-

dade (ou custo de oportunidade do capital próprio) à taxa de 

12% a.a., em termos reais. 
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d} O valor residual dos investimentos no 27~ 

ano sera considerado desprezível. 

e} Dada as medidas econômicas baixadas pelo G~ 

ver n o F e d e r a 1 em 2 8 d e f e ver e i r o d e 1 9 8 6 ~ i m p o s s i b i 1 i t a n d o uma 

estimativa de taxas inflacionárias, pelo menos no curto e mé

dio prazos, recalcu1ar-se-ã o custo médio is taxas de 6% a.a., 

10% a.a. e 20% a.a •. A taxa de 6% a.a. equivale a remuneraçao 

anual das cadernetas de poupança e a de 10% a.a. corresponde a 

taxa de juros do crédito rural para a regiio Centro-Sul do 

País. Tendo em vista que a heveicultura é uma atividade con

siderada de alto risco considerar-se-á. ainda, a taxa de 20% a.a., 

para maior segurança do investidor. 

f) Para o cálculo dos ltens de custos ffxos e 

variáveis seria utilizados os critérios adotados por ROSOLEN 

e RAMOS (22) e por NEVES et aI i i (15). 

2.3. DEFINI~ÃO E DETERMINA~ÃO DOS CUSTOS DE PRODUCÃO 

Entende-se por custo de produçio toda remuner~ 

çio dos recursos produtivos util izados na obtençio de um de

terminado bem. 

Os custos dividem-se em fixos e variáveis. Os 

custos fixos referem-se i remune~açio dos fatores fixos de 

produçio, que sio constantes e independem de qualquer varia-

çio no v6lume prbduzido, por unidade de tempo. Os custos va-

.~ .. 
~--
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ri~veis sao os dispindios efetuados par~ remunerar os fatores 

variáveis de prbduçio, variando de acordo com o aumento ou di 

minuiçio da quantidade produzida do bem. 

A soma destes itens de custo perfaz o 

total de produçio. 

custo 

~ Para se calcular os Itens de custos para a cul 

tura da seringueira, levou-se em consideraçio a fase de im

plantaçio da cultura e os períodos de maturação e produçio e/ 

ou exploração. 

Na fase de implantação a definição das variã-

veis obedeceu aos seguintes critérios: 

- Administraçio e benfeitoria: com base nos da 

dos constantes dos questionirios 9 calculou-se a area média 

cultivada nas propriedades pesquisadas no Vale do Ribeira e 

sio José do Rio Preto. Para o Vale do Ribeira obteve-se uma 

~rea média de 116 hectares e para o planalto, 131 hectares. 

Os questionários revelaram, também, que tais 

areas exigiam, em média, duas casas de empregado e um adminis 

trador residente na propriedade, além de um galpio para máqui 

nas e equipamentos. Para obter-sé os valores dos imóveis (ca 

sas de empregados), por.hectare, dividiu-se os valores dosmes 

mos, estimados em Cr$ 10.500.000 (em maio de 1985), pelas 

áreas médias de cada regiio. Os valores encontrados foram 

de Cr$ 90.250 para o Vale do Ribeira e Cr$ 80.150 para sio 

José do Rio Preto. 

Para chegar a remuneraçao do administrador, to 
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mou-se como base o salirio midio mensal do tratorista, acres

cido de 30%~ de acordo com informaç5es obtidas ju·nto aos tic

nicos extensionistas das regi~es pesqui5adas. Calculado o sa 

lário anual» este foi dividido pela irea midia cultivada do 

estabelecimento para obter. os valores por hectare. Para o 

Vale o salário midio por ha/ano foi de Cr$ 50.430 e para são 

José do Rio Preto foi de Cr:$ 80.150. 

Para efejto de cálculo do custo fixo, o inves-

timento realizado em galpão não foi considerado» visto que 

seu valor já está embutido nos custos diários de máqulnas,con~ 

tantes das matrizes de coeficientes ticnicos que se encon

tram em anexo (Apindice 2). 

- Máquinas e equipamentos: o critirio para o 

cálculo do custo foi o mesmo adotado para o item "Administra 

çao e benfeitorias 'l • Contudo. neste caso, os dados da pes-

quisa mostraram que a área midia para um trator de 61 HP era 

de 48 hectares. Desse modo» o valor do investimento em maqul 

narias, para um hectare de seringueira, foi equivalente a 1/48 

do valor dos equipamentos novos. 

Para o cálculo dos juros sobre o capital inves 

tido em benfeitorias e máquinas, considerou-se a taxa de 6% 

ao ano sobre o valor correspondente a um hectare» procurando 

representar o uso alternativo deste capital. A taxa de 6% 

ao ano equivale à remuneração das cadernetas de poupança que, 

desde a sua instituição, manteve~se inalterada. 

- Terra: sobre o valor midio, por hectare, da 
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terra nua de primeira e segunra qual idades coletado pelo IEA 

a t r i b u i u - s e a ta x a de, 6 % a o a n o, c o n f o r me c r i t é r i o e s 

clarecido. 

Os valores referentes a remuneraçao com admi

nistração, benfeitorias e ,terra foram computados ao longo de 

todo o horizonte temporal, sem variação. 

,Quanto ã remune ração do cap i ta 1 i nves t i do em 

maquinarias, considerou-se um valor até o décimo ano 

útil estimada em dez anos) e um valor diferenciado a 

(vida 

partir 

do décimo primeiro ano até o término do projeto. Explica -se 

este valor diferenciado pelas próprias características da cul 

tura que, ao atingir a plena maturação torna-se pouco exigen

te em tratos culturais, dispensando a maiorla dos equipame~ 

tos utilizados na fase de formação. Neste segundo perfodo re 

munerou-se, apenas, o investimento feito na aquisição de um 

trator e uma enxada rotativa. 

Este procedimento foi adotado apenas para os 

sistemas de produção da região de são José do Rio Preto, pois 

os sistemas mais usuais do Vale do Ribeira nio util izam maqul 

narias, uma vez que os plantios são feitos em morros. Os de

mais ttens, 'porém, receberam o mesmo tratamento, ou seja, os 

critérios utilizados para remuneração dos fatores fixos foram 

os mesmos em ambas as regr~es. 

Assim, com exceçao do primeiro ano, onde com

putaram-se os valores de construção de benfeitorias e aquisi

çao de máquinas, os custos fixos são, praticamente,constantes 

até o final do projeto. 
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Como itens de custo variável incluiram-se as 

seguintes despesas: mio-de-obra, combustfvel e lubrificantes, 

mudas, corretivo e fertilizantes, reparos de benfeitorias e 

máquinas. No caso de máquinas, a parcela referente a reparos 

j á e s t ã c o m W-aw-n-e---e-tts-t--e:-cl-i-á-r-i-CL. 
r---

~ Mão-de-obra: foram considérados valores di-

ferenciados para a mão-de-obra comum e tratorista, obtidos 

por ocasiio do quarto l~vantamento de previsio de safras rea

lrzado pelo IEA, cujos dados sio coletados, anualmente, nomes 

de abril e também, através de informações coletadas nas re-

giões produtoras em sindicatos rurais e cooperativas, e consi 

derando o reajuste do salário mfnimo no mis de maio. Os da-

dos referentes aos valores de mio-de-obra coletados pelo IEA, 

-nao sao divulgados mensalmente. 

- Muda~, corretivo e fertilizantes: os preços 

considerados foram os que vigoraram nas próprias regiões, fo~ 

necidos por viveiristas - no caso de mudas - e por técnicos da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento e por cooperativas 

de produtores. 

- Combustível e lubrificante: os preços foram 

os do mes "base" (maio de 1985). 

- Reparos de benfeitorias: a parcela correspo~ 

dente a reparos de benfeitorias representa 5% do valor das 

mesmas, conforme critério usado por NEVES et alii (15). 
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2,48 PRODUTIVIDADE DOS SERINGAIS PAULISTAS 

Os dados sobre produtividade. em ml/sangria e 

litros de litex/hectare/ano dos seringais que se encontram em 

exploraçio, foram obtidos ·diretamente dos produt~res entrevi~ 

tados. As produtividades que constam das matrizes de coefi-

cientes técnicos, tanto para o Vale do Ribeira como para são 

José do Rio Preto, foram obtidas de dados de produção do ano 

de 1981. Esses dados constam de planilhas que são distribui-

das aos produtores pelas Casas de Agricultura. As anota-

ções, feitas diariamente, referem-se ao numero de árvores san 

gradas por dia e a produção obtlda. Com base nessas informa-

ções calculou-se a produtividade, ml/sangria el'Al/hectare/ano, 

consid~rando uma média de 400 irvores por hectare. 

Os dados obtidos de 2.000 litros de litex por 

hectare para o Vale do Ribeira e de 2.800 I itros para são Jo-

se do Rio Preto são dados de produção dos seringais plantados 

hi mais de 25 anos. 

Esses -numeros sao considerados baixos por téc-

n i c os 1 i 9 a dos à h e ve i c u I tu r a. p o i s, a p esq u i s a c o m a hevea em 

são Paulo mostra dados de produção que se aproximam de 4.000 

litros por ha/ano. Contudo, a produção que está se obtendo 

dos seringais antigos tem uma explicação: por ocasião da dis-

tribuiçio das mudas formadas pela Secretaria da Agricultura 

não houve um cadastramento dos clones existentes e muitos dos 

, produtores que receberam as mudas não tiveram a -preocupaçao 
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de pesquisar a origem. Assim, esses seringais, na maioria, 

contam com grande diversificaçio clonal, alguns co~ boa pro

duçio e outros com baixa produçio, além da ex'istência de "pés 

francos". Também não houve preocupaçio em se manter um "stand" 

uniforme. Com o espaçamento de 7 m x 3 m, um hectare compor-

ta 476 arvores, porem, esse nGmero nio foi mantido, dado que 

nao se pensava, na ocasiio, em exploraçio comercial. Ade-

miis, esses seringais nio receberam os tratos culturais reco-

mendados, que também influem na produçio. Mas, talvez o motl 

vo mais importante, responsável pela baixa produtividade, te-

nha sido a falta de mio-de-obra especial izada em sangria. t 

comum observar, nesses seringais, árvores completamente dani-

ficadas devido ao desconhecimento da técnica de sangria. Es-

sas considerações. além de esclarecerem a produtividade obti-

da, explicam, também, a média de 400 árvores por hectare, co-

mo consta das matrizes de coeficientes técnicos. 

As falhas observadas no passado, estio sendo 

corrigidas por todo corpo técnico envolvido com a heveicultu 

ra em sio Paulo, além da preocupaçio em assistir melhor aos 

produtores. Nos meses de agosto e setembro de 1985, os es-' 

critérios regionais da SUDHEVEA em sio Paulo constituíram uma 

comissio composta por pesquisadores dos diversos institutos 

de pesquisa de sio Paulo, por técnicos extensionistas, produ-

tores rurais, professores e alunos de cursos de pós-graduação 

da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz ll (ESALQ), 

com o objetivo de "montar" o sistema de produção da seringuel 
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ra para o Estado'de sio Paulo. Esse estudo, apos sua publi-

caça0 e divulgaçio. servirá como subsídio básico àqueles in

teressados no plantio da seringueira. 

Além dos esforços dos pesquisadores paul istas 

e da pr6pria SUOHEVEA, Sia Paulo conta com o apoio da EMBRA

PA, através do seu Centro Nacional de Pesquisas de Jaguariú

na, que montou um núcleo destinado a levantar os problemas da 

cultura no Estado e dar'orientaçio aos produtores, além de 

intensificar as pesquisas em conjunto com outros 6rgios. 

Com os novos conhecimentos divulgados pela pe~ 

quisa e com uma assist~ncia técnica eficiente ~ constante po 

derá ocorrer ganhos de produtividade. 

Para fins de cálculo do custo anual izado médio 

de produçio de borracha (litros de látex ou quilo de borracha 

por ha/ano) e custo médio por hectare, considerou-se tr~s ní

veis de produti~idade: uma produtividade mínima, uma média e 

outra máxima. 

A produtividade mínima vem B ser a obtida atra 

ves dos dados levantados em campo; a média é um nível de pro

dutividade considerado perfeitamente possível de ser consegui 

do pela maioria dos produtores que deverio começar a sangria 

dentro de dois a tr~s anos; a máximâ, é um nível considera

do 6timo e poderá vir a ser conseguida por alguns poucos pro

dutores que dispõem de recursos financeiros para treinamento 

de mio-de-obra na fase de sangria, tanto quanto, contar com 

\ assistência t~cnica permanente. 
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Os dados utilizados para calcular as produtivl 

dades denominadas "média e máxima" foram obtidos de produtores 

que disp~em de seringais com sete anos ~e idade e de técnicos 

ligados à atividade heveícola. Tomando-se as produç~es obti

das no sexto e sétimo ano~ ml/sangria, bem como o numero de 

árvores que entraram em produção no sexto ano, chegou-se aos 

dados que deverão vigorar no décimo ano, considerado de esta

bilização. 

Na Tabela 4, tem-se a produtividade, ml/sangria, 

do sexto ao décimo ano para os tris níveis considerados e pa

ra as regi~es do Vale do· Ribeira e são José do Rio Preto. 

A fim de simplificar os cálculos, pressupôs-se 

idinticas variaç~es entre os anos, tanto para a região litorâ 

nea como para o planalto, quando na verdade, essas variaç~es 

dependem de interação genótipo x ambiente. 

A produtividade por sangria, de um ano pará ou 

tro~ depende também do perímetro do caule. Pode-se supor um 

seringal com 400 árvores, das quais 100 árvores já estão com 

perímetro acima de 45 cm~ que e o tamanho ideal para se i n i-

ciar a sangria. Das 100 arvores, algumas podem estar com 45 

cm de perTmetro e outras com até 50 cm ou, ainda, supor que 

o produtor tenha iniciado a sangria de outras tantas arvores 

con perímetro inferior ã 45 cm. Nesse caso, a produtivida

de obtida dessas 100 árvores será variável de um seringal pa-

ra outro (supondo que foram enxertados com um mesmo genóti-

po) , pois depende da quantidade de vasos leticíferos, cu-
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Tabela 4 - Produtividade Esperada, ml/Sangria, em Seringais Cultivados, pará as Regi5es do Vale do Ribei-I 

ra e são José do Rio Preto, Estado de são Paulo. 

Nível de ANO 

Região 
produtividade 6<: 7<: 8<: 9<: 

Mínimo 15,0 19,4 32,2 36,5 
Vale do Ribeira Médio 19,0 24,3 40,3 45,5 

Máximo 26,4 34,0 . 57,0 64,0 

Mínimo 20,9 27,0 45,0 51 , O 

s.José do Rio Preto Médio 26,4 34,0 57,0 64,0 

Máximo 35,0 45,0 75,0 85,0 

Fonte: Informação obtida de produtores e técnicos ligados ã heveicultura. 

to<: 

40,0 

50,0 

70,0 

56,0 

70,0 

94,0 

27<: 

40,0 

50,0 

70,0 

56,0 

70,0 
94,0 

N 
\.O 



jo numero varia tanto com a 

o perímetro. 
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idade da planta como com 

POLHAMUS (18) citado por'VIRGENS e CASTRO (26) 

p.274 p afirma que "o número de anéis dos vasos laticíferos e 

uma caracterTstica clonal ~ varia com a idade da planta, po

dendo ser um número de um a dois em plantas jovens ou até mais 

que cinqUenta em determinadas plantas adultas". 

Com base'nos dados da Tabela 4 e com as consi

derações expostas montou-se a Tabela 5, que mostra a produ

tividade esperada p l/látex por hectare/ano, para seringais cul-

tivados no Estado de São Paulo. Con~udo. para efeito de cál-

culo dos custos unitários os dados foram corrigidos para as 

diferentes taxas de desconto, como mostra a Tabela 6. 
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Tabela 5 - Produtividade Esperada, l látex/ha/ano, em Seringais Cultivados, para as Regiões do Vale do 

Ribeira e são José do Rio Preto, Estado de são Paulo. 

Nível de ANO 

. Região 
produtividade 6<; ]<; 8<; 9<; 10<; 2]<; 

Mínimo 187 485 1.610 1.825 2.000 2.000 
Vale do Ribeira Médio 237 608 2.015 2.275 2.500 2.500 

Máximo 330 850 2.850 3.200 3.500 3.500 

Mínimo 262 675 2.250 2.550 2.800 2.800 

S.José do Rio Preto Médio 330 850 2.850 3.200 3.500 3.500 

Máximo 437 1.125 3.750 4.250 4.700 4.700 

Fonte: A partir dos dados da Tabela 4 e de informações obtidas de produtores e técnicos ligados à hevei

cultura. 

l 
\N 

. i 

I 
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Tabela 6 - Produtividade Corrigida, l litex/ha/ano, para Efeito de Cilcul0 dos Custos Unitirios, para Di

ferentes Taxas de Desconto, Regiões do Vale do Ribeira e São José do' Rio Preto, Estado de são 

Paulo. 

Nível de TAXA DE DESCONTO 

Região 
produtividade 6% 10% 12% 20% 

Mínimo (2.000i) 1. S09, 72i 1. 7S4, 56i 1. 76S, 93i 1. 697, 76i 

Vale do Ribeira Médio (2.500i) 2.262,23i 2.230,S5i 2.211,36i 2. 122,60i 

Máximo O.500i) 3.170,26i 3. 127, 13i 3. 100, 24i 2.977,39i 

Mínimo (2.S00i) 2.532,67i 2.497,ISi 2.475,ISi 2.375,07i 
S.J. Rio Preto Médio O.500i) 3.170,26i 3. 127, 13i 3.l00',24i 2.977,39e. 

Máximo (4.700i) 4.246,30i 4.IS5,43i 4,147,S5i 3.977 ,42i . 

\.I.) 

N 
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3, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos, que permitirão anal isar 

os custos midios anual izados de" produção de litex e de borra

cha por hectare e por unidade produzida, serao comentados, inl 

cialmente, considerando os diferentes sistemas de produção em 

uso em cada uma das reg i ões pesqu i sadas, ut i I i zando a taxa 

de 12% ao ano, como custo alternativo do capital empregado 

no cultivo da seringueira. Em seguida, serão discutidos os 

resultados obtidos com taxas de desconto de 6%, 10% e 20% 

ao ano. Prosseguindo a anil ise, pretende-se comparar os cus 

tos de produção dos seringais cultivados no Vale do Ribeira 

e na região de são José do Rio Preto e, finalmente, far-se 

-a uma comparação entre os resultados do presente trabalho 

com os resultados conseguidos por NEVES et alii ( I 5). Os va 

lores serão apresentados em cruzeiro de maio de 1985. 
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3.1. CUSTOS M~DIOS DE PRODUÇÃO DE LÁTEX E DE BORRACHA SECA 

PARA A REGIÃO DO VALE DO RIBEIRA E SÃO JOSE DO 

RIO PRETO 

Como consta do Apindice 2, foram )dentificados 

dois sistemas de produção no Vale do Ribeira, quais sejam: 

plant"io da muda com raiz nua, adquirida de viveirista parti

cular e plantio de muda' formada em viveiro próprio, destacan 

do-se o primeiro sistema como o mais usual por ocasião do le

vantamento dos dados. 

Calculados os custos médios anual izados de pro 

dução por hectare, para os dois' sistemas, a análise dos resu1 

tados mostrou que os éustos de produção são mais baixos quan

do o produtor forma a pr6pria muda, ao invés de comprá-la de 

viveirista particular (Tabela 7). Embora, para formar a mu-

da, a exigincia em termos de mão-de-obra seja 38% a mais do 

que exigiria se o produtor optasse em comprá-la. o montante 

gasto para remunerar a mão-de-obra (cerca de 85 dias de ser

viço no primeiro ano de implantação) é inferior ao desembolso 

caso adquirisse as mudas de particulares, como pode ser cons

tatado analisando os dados das Tabelas 26 e 27 do Apêndice 2. 

Os custos variáveis, que englobam as despesas 

com mão-de-obra, insumos, equipamentos e reparo de benfeito

rias, tim uma participação de 87% e 86% do custo total anual i 

zado, por hectare, i taxa de desconto de 12% ao ano, respect! 

vamente, para o primeiro e o segundo sistemas de produção. Es 



Tabela 7 - Custo Midio Anualizado de Produçio de Seringais, por Hectare, ~ob Diferentes Taxas de Descon

to, para Dois Sistemas de Produçio, Vale do Ribeira, Estado de sio Paulo (em mil cruzeiros de 

Maio de 1985). 

6% 10% 12% 20% 

Sistemas de 

produçio Valor presente Valor presente Valor presente Valor presente 

anllalizado % aflua 1 i zado % anualizado % anualizado % 

Ir; caso ---
Aquisição de mudas 

enxertadas 

1.1." Custo variivel 2.553,72 88 2.857,74 87 3.044,89 87 4.084,92 86 

1.2. Custo fixo 341,29 12 413,70 13 457,35 13 688,43 14 

TOTAL 2.895,01 100 3.271,44 100 3.502,24 100 4.773,35 100 

2<; Caso --
Mudas enxertadas em 

viveiro próprio 

2.1. Custo variivel 2.493,27 88 2.757,86 87 2.919,48 86 3.809,21 85 
2.2. Custo fixo 341 ,29 12 413,70 13 457,35 14 688,43 15 

TOTAL 2.834,55 100 3. 171 ,56 100 3.376,83 100 4.497,64 100 
w 
V"I 



36. 

tas participações nao variam muito quando os custos são calcu 

lados às taxas alternativas. 

Os coeficientes técnicos de fatores de produ-

çao constantes nas referidas tabelas mostram que o gasto com 

aquisição de mudas representa cerca de 60% do custo variável 

enquanto a remuneração da mão-de-obra, no caso do produtor 

formar a muda, representa, aproximadamente, 35%. Como já foi 

comentado, o custo tota·l de produção para o produtor que adquJ.. 

re as mudas é superior ao custo para a formação das mudas em 

viveiro próprio. A diferença entre um sistema e outro varia 

de 2%. quando calculado à taxa de 6% ao ano, até 6%, quando 

a taxa de desconto é de 20% ao ano. 

Os custos médios de produção, por unidade pro-

duzida, ou seja, por litro de látex, são apresentados na Tabe 

la 8, para três níveis de produtividade por hectare. Esses ni 

veis de produtividade foram considerados conforme explanação 

feita no capítulo 2, adotando-se este procedimento para forn~ 

cer maiores informações aos produtores de borracha e aos or-

gãos envolvidos com a atividade heveícolae 

o fato de se ter produtividades distintas -nao 

impl ica em se ter custos médios, por hectare, diferenciados, 

pois, maiores ou menores produtividades estão relacionadas com 

as variedades clonais plantadas e com o treinamento do ··san-

grador ll
• 

Os custos médios de produção de látex, calcul~ 

, dos a taxa de desconto de 12%, são'maiores para o produtor que 



o 

Tabela 8 - Custo Médio Anualizado de Produção, por liotro de látex~ para Três Níveis de Produtividade por 

hectare, em Dois Sistemas de Produção, Vale do Ribeira? Estato de são Paulo (em mil cruzeiros 

de Maio de 1985). 

6% 10% 12% 20% 

Sistema de Nível de 

produção produtividade Valor Presente Valor Presente Valor Presente Valor Presente 
"- anualizado anua 1 i zado anua 1 i zado anua 1 i zado 

1': Caso ---
Aquisição de muda Mínimo 1,60 1 ,83 1,98 2,81 

en'xertada Médio 1,28 1,47 1,59 2,26 

Máximo 0,91 1,05 1,13 1,60 

2': Caso ---
Mudas enxertadas Mínimo 1,58 1 ,79 1 ,93 2,68 

em viveiro próprio Médio 1,26 1 ,43 1,53 2, 13 

Máximo 0,90 1 ,02 1 ,09 1 ,52 

VJ 
-....J 

I 
I 
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adquire a muda ja formada do que para o produtor que forma a 

própria muda. Ao nível de produtividade "mínima", ou seja, 

a produtividade realmente observada por ocasião da pesquisa 

de campo, os custos alcançaram valores de Cr$ 1.980 e Cr$ 1.930 

por litro de látex, respectivamente, para o primeiro e segun

do si~temas de produção. Entretanto, esses custos poderão 

ser inferiores na medida em que haja empenho, tanto por par

te dos piodutores como ~or parte dos orgaos de assist~ncia tic 

nica, em conseguir ganhos de produtividade. Nesse caso, os 

resultados mostram para os níveis "médio ll e "máximo" custos 

equivalentes a Cr$ 1.590 e Cr$ 1.130, para o primeiro sistema 

de produção, e custos de Cr$ 1.530 e Cr$ 1.090 para o segun

do. 

A Tabela 9 mostra os custos médios anualizados 

de produção, por hectare, para tr~s sistemas de produção, pa-

ra seringais cultivados na região de são José do Rio 

no planalto paulista. 

Preto, 

O sistema de produção que apresenta custos me-

dios mais elevados é apresentado na Tabela 9 como 'lterceiro 

caso", que vem a ser o plantio de mudas enxertadas adquiridas 

de viveiristas particulares. 

Calculado o valor presente i taxa de desconto 

de 12% ao ano, chegou-se ao valor de Cr$ 6.218.420. Tem-se, 

em seguida, o valor obtido para a formação da muda enxertada 

em viveiro próprio, com custos totais no valor de Cr$ 6.032.840· 

e o valor para a formação do porta-enxerto, que alcançou a ci 

fra de Cr$ 5.979.200. 



Tabela 9 - Custo Midio Anualizado de Produçio de Seringais Cultivados, por Hectare, sob Diferentes Taxas 
de Desconto, para Três Sistemas de Pr.oduçio, Regiio de são Josi do Rio Preto, Estado de são 
Paulo (em mil cruzeiros de Maio de 1985). 

6% 10% 12% 20% 
Sistema de 
produção Valor presente % Valor presente % Valor presente % Valor presente % anua 1 i zado anual izado anua 1 i zado anualizado 

le: Caso ---
Formação de Porta-
enxerto em viveiro 
próprio 
1.1. Custo variável 2.786,17 61 3.071 ,76 56 3.242,81 54 4.156,45 47 
1.2. Custo fixo 1.801,70 39 2.382,33 44 2.736,39 46 4.684,56 53 
Total 4.593,87 100 5.454,10 100 5.979,20 100 8.841,02 100 

2c;> Caso ---
Formação de mudas 
enxe rtadas 

2.812,02 61 3. 114,48 3.296,45 4.274,38 48 2.1. Custo variável 57 55 
2.2. Custo fixo 1. 807,70 39 2.382,33 43 2.736,39 45 4.684,56 52 

Total 4.619,73 100 5.496,82 100 6.032,84 100 8.958,94 100 

3<;> Caso ---Aquisição de mudas 

r enxertadas 
'l' 3.1. Custo variável 2.892,28 62 3.258,20 58 3.482,03 56 4.71 0,89 50 !"i 

3.2. Custo fixo 1 . 807,70 38 2.382,33 42 2.736,39 44 4.684,56 50 

Total 4.699,98 100 5.640,53 100 6.218,42 . 100 9.395,46 100 

\lo) 
U) . 

- I 
I 
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A.Tabela 9 mostra, ainda. as pa.rticipaç~es dos 

custos variáveis e fixos calculados às diferentes taxas de 

desconto. No primeiro caso, o custo variável tem uma parti-

cipação, no custo total. que varia de 61%, à taxa de 6%, até 

47%, ã taxa de 20% ao ano .. 

Para o segundo caso, essas participaç~es nao 

diferem muito do que foi observado no caso anterior. No ter-

ceiro caso, a participação do custo variável é de 62%, à taxa 

de 6% ao ano, e de 50% à taxa de 20% ao ano. 

Os ltens de maior peso que compoem os custos 

variáveis tanto no sistema de formação de porta-enxerto como 

no de formação da muda, ambos em viveiro próprio, -sao os gas-

tos com mão-de-obra ei~sumos, podendo-se afirmar que prati-

camente se equivalem. No caso de compra de muda formada, o 

custo variável é mais oneroso devido ao desembolso exigido 

para adquirf-las. 

Os custos fixos são constantes em qualquer sis 

tema variando, apenas, de acordo com as taxas de desconto. 

Dentre os itens que comp~em os custos fixos, o 

mais representativo refere-se à remuneração da terra. 

Esta constatação assim como as referentes aos 

custos variáveis são observadas analisando os dados que cons-

tam das Tabelas 29, 30 e 31 do Apêndice 2. 

Pelas referidas tabelas, nota-se que as dife-

renças nos custos variáveis dos três sistemas de produção co~ 

, centram-se no primeiro ano de implan~ação do seringal. A par-
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tir do segundo ano há uma equivalência entre eles. Do segun-

do ao quinto ano tem-se, apenas, tratos culturais, porem, a 

partir do sexto tem-se, além de alguns tratos, a operaçao de 

Nesta fase. os custos variáveis -sao. praticame~ 

te, representados pelo desembolso para remunerar a mãó-:de-obra, 

evidenciando uma atividade cuja tecnologia caracteriza-se por 

trabalho intensivo. 

A Tabela'lO mostra os custos médios anualiza-

dos de produção de látex, para três níveis de produtividade por 

hectare na região de são José do Rio Preto. 

Considerando o critério básico utilizado neste 

trabalho em' que o custo de oportunidade do capital próprio e 

de 12% ao ano, obteve-se os menores custos, por litro de 1 á-

tex, para o sistema de produção de formação do porta -enxerto 

Os valores obtidos foram os seguintes: Cr$ 2.420, 

Cr$ 1.930 e Cr$ 1.440. respectivamente, para os níveis de pr~ 

dutividade considerados 'como Ilmínimo " , "médio" e "máximo". O 

nível "mínimo ll
, como já foi comentado, representa a produtivi. 

dade dos seringais adultos da região de são José do Rio Pre

to. cujos dados de produção acusaram 2.800 litros/ha/ano. Em 

se tratando 'de dados médios, há produtores que estão conse-

guindo tanto produtividades abaixo da média como produtores 

que estão alcançando níveis superiores. Estes últimos estão 

maximizando a produção e, conseqUentemente, obtendo maior lu-

cratividade. 



· Tabela 10 - Custo Médio Anualizado de Produção, por litro de látex, para Três Níveis de Produtividade por 

hectare, em Três Sistemas de Produção, Região de são José do Rio Preto, Estado de são Pau

lo (em mil cruzeiros de Maio de 1985). 

6% 10% 12% 20% 

Sistema de Nível de 

produção produtividade Valor presente Valor presente Va I or p r"esente Valor presente 

anua 1 i zado anua 1 i zado anual i zado anualizado 

I? Caso ---
Formação de porta- Mínimo 1 ,81 2,18 2,42 3,72 

enxero em viveiro Médio 1,45 1 ,75 I ,93 2,98 
~ 

propr i o Máximo 1,08 1,30 1 ,44 2,22 

2? Caso Mínimo I ,82 2,20 2,44 3,77 --
Formação de mudas Médio 1 ,46 1,76 1 ,95 3,02 

enxertadas Máximo 1,09 1 ,31 1 ,45 2,25 

3? Caso Mínimo 1,86 2,26 2,51 3,96 ---
Aquisição de mudas Médio 1,48 1 ,81 2,01 3, 16 

enxertadas Máximo 1,11 1,35 1 ,50 2,36 

.l:
N 



Analisando os custos médios por litro de látex, 

para as duas regiões estudadas, observa-se que os custos uni-

tários conseguidos para a região de são José do Rio Preto, em 

qualquer dos sistemas de produção, são superiores aos custos 

unitários obtidos no Vale'do Ribeira, em que pese .. . nlvels de 

produtividade superiores. Esta constatação pode ser exp 1 i-

cada pelo fator de se ter, em são José do Rio ,Preto, custos 

médios por hectare mais elevados, devido a maior participação 

dos custos fixos. 

Ass~m sendo, calculou-se os custos unitários 

considerando somente as despesas op~racionais; os resultados 

são mostrados nas Tabelas 11 e12. 

Anal isando os resultados observa-se que, aoad~ 

tar essa metodologia, os custos unitários para o Vale do Ri-

beira, calculados i taxa de 12%, são superiores aos custos 

unitários da região de São José do Rio Preto. 

Em termos de custos médios de produção, a dife 

rença entre uma região e outra consiste nos itens que compõem 

os custos fixos, principalmente remuneração i terra e o inves 

timento em maquinarias. 

o preço médio da terra nua na região de são 

José do Rio Preto chega a ,ser 3,7 vezes maior do que o preço 

médio observado no Vale do Ribeira; o item máquinas e equip~ 

mentos onera, apenas, os custos de Rio Preto,dado que no Va-

le do Ribeira a cultura é conduzida manualmente. Ainda, quan-

to ao preço da terra, este item pode estar superestimando os 
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Tabel.a 11 - Custo Operacional Médio Anualizado de Produção, por litro de látex, para Três Níveis de Prod~ 

tividade por Hectare, em Dois Sistemas de Produção, Região do Vale do Ribeira, Estado de são 

Paulo (em mil cruzeiros de Maio de 1985). 

6% 10% 12% 20% 

Sistema de Nível de 

produção produtividade Valor presente Valor presente Valor presente Valor presente 

ànual izado anualizado anua I i zado anua1izado 

le: Caso ---
Aquisição de Mínimo 1,41 1 ,60 1,72 2,41 

muda Médio 1,13 I ,29 1,38 1,93 

enxertada Máximo 0,81 0,91 0,98 1,37 

2<: Caso ---
, Muda enxertada Mínimo I ,39 I ,56 1,67 2,27 

em viveiro Médio 1 , 11 1 ,24 1,33 1,80 

própri o Máximo 0,79 0,89 0,95 1,29 

oi:
oi:-



Tabela 12. Custo Operacional Midio Anualizado de Produçio, por litro de litex, para Tris Nrveis de Produ

tividade por Hectare, em Tris Sistemas de Produção, Região de são Josi do Rio Preto, Estado 

de são Paulo (em mil cruzeiros de Maio de 1985). 

6% 10% 12% 20% 

Sistema de Nrvel de 

produção produtividade Valor presente Valor presente Valor presente Valor presente 

anual izado anualizado anuaíizado anualizado 

1~ Caso --
Formação de port~ Mínimo 1 ,10 1',23 1 ,31 1,76 

enxerto em viveiro Midio 0,88 0,98 1 , O 5 1,40 

próprio Máximo 0,66 0,73 0,78 1 ,05 

'2~ Caso --- Mínimo 1 , 11 I ,25 1,33 1 ,8O 

Formação de mudas Médio 0,89 1 ,0O 1 ,07 1,44 

enxertadas Miximo . 0,66 0,74 0,80 1 ,07 

3~ Caso Mínimo 1 ,14 1,30 1 ,41 1 ,98 

Aquisição de mudas Médio 0,91 1,04 1 ,13 1,59 

enxertadas Máximo 0,68 0,78 0,84 1,18 
.t'" 
\.n 
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custos fixos, pois enquanto que para os demais fatores os pr~ 

ços considerados foram os que vigoraram no mes de maió de 1985, 

para a terra considerou-se os preços do mês de junho do mes

mo ano, dado que o IEA coleta e divulga os preços referentes 

a esse mes (13). 

A fim de se ter elementos que permitissem com

parar os resultados obtidos neste trabalho com os resultados 

a que chegaram NEVES et' alii (15), foi necessário uniformizar 

as unidades de produção. 

O critério adotado foi calcular a produtivida

de de borracha seca com base na produtividade corrigida de lá 

tex, à taxa de 12% ao ano. 

Para o Estado de são Paulo a relação 

borracha seca é a seguinte: 

látex/ 

. Litoral: para litro de látex tem-se 27,6% 

de borracha seca . 

• Planalfo:' para I litro de látex tem-se 31,1% 

de borracha seca. 

Esses dados foram usados por CORTEZ (11), com 

base em anál ise efetuada nos laboratórios da Indústria de Bor 

racha são Roque, SP. 

Na Tabela 13 tem-se as relações equivalentes 

para o Vale do Ribeira e região de são José do Rio Pre

to. 

~ .. 
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Tabela 13 - Produtividade, por ha/ano, de Borracha Seca Obti

da da Conversão Látex/Borracha Seca, em Três Ní-

veis de Produtividade por Hectare, para as Re-

giões do Vale do Ribeira e são José do Rio Pre-

to, Estado de são Paulo. 

Região 

Nível 

de 

produtividade 

... mlnlmo 

Vale do Ribeira médio 

máximo 

.. . mlnlmo 

são José do R.Preto médio 

máximo 

Corrigida à taxa de 12% a.a. 

l/látex 

por 

ha/ano 

1.768,93 
2.211,36 

3.100,24 

2.475,18 

3.094,86 
4.147,85 

Fonte: Dados de pesquisa de campo. 

kg/borracha 1 

,seca/ha/ 

ano 

488 

610 

856 

770 
963 

1 .290 

Com este procedimento foi possível montar as 

Tabelas 14 e 15, que mostram os custos unitários de borracha 

seca para o Vale do Ribeira e são José do Rio Preto, calcula-

dos à taxa de 12% ao ano. 
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Tabela l~ - Custo midio Anualizado de Produçi~ por Quilo de Borracha Seca, para Tris NTveis de Produtivi

dade por Hectare, em Dois Sistemas de Produçio, Vale do Ribeira, Estado de são Paulo (em mil 

cruzeiros de Maio de 1985). 

Sistema de 

produçi6 

l~ Caso --
Aquisiçio de muda 

enxertada 

2~ Caso ---
Mudas enxertadas 

em viveiro pr6prio 

Corrigida ã taxa de 12% a.a. 

Produtividade t. 

(kg/ha/ano) 

488 

610 

856 

488 

610 

856 

Valor presente 

anualizado i ~axa 

12% a.a. 

7, 18 

5,74 

4,09 

6,92 

5,53 

3,94 

.e-
00 



Tabela 15 - Custo Médio Anualizado de Produção,por Quilo de Borracha Seca, para Três Níveis de Produtivj 

dade por Hectar~, em Três Sistemas de Produção, são José do Rio Preto, Estado de são Paulo. 

(em mil cruzeiros de Maio de 1985). 

Sistema de 

produção 

19 Caso ---
Formação de porta-

enxerto em viveiro 

própr i o 

29 Caso ---
Formação de muda 

enxertada 

39 Caso --
Aquisição de muda 

enxertada 

1 Corrigida à taxa de 12% a.a. 

Produtividade 

(kg/ha/ano) 

nO 
963 

1.290 

nO 
963 

1.290 

770 

963 

1.290 

Valor Presente 

anualizado 

a taxa de 12% a.a. 

7, n 
6,21 

4,63 

7,83 

6,26 

4,68 

8, I O 

6,46 

4,82 

.s::-
\.O 
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Para o Vale do Ribeira o custo mais baixo foi 

de Cr$ 3.940 por quilo de borracha seia para seringais que/ 

produzem, em midia, 856 quilos de borr~cha por hectare/an~ no 

sistema de produção de formação de muda em viveiro próprio. 

Contudo, os seringais da região apresentaram, na ipoca da 

pesquisa, uma produtividade que foi considerada neste traba-

lho como "mínima" (equivalente a 488 kg/ha), no sistema de 

aquisição de muda, que é o mais usual. Nesse caso, o custo 

por quilo de borracha, alcançou o valor de Cr$ 7.180. 

Seguindo o mesmo raciocínio, para a região de 

são José do Rio Preto o custo por quilo de borracha foi de 

C r-$ 7. 770. Entretanto, o mesmo sistema de produção (formação 

do porta-enxerto) com a produtividade considerada máxima, apre 

sen tou um cus to uni t á r i o d e C r $ Li. 630 . 

Considerando os custos unitários que mais re-

produzem as condições vigentes em cada região e convertendo-os 

em dólares (1 US$ = 5.223,87, valor midio em maio de 1985) 

chega-se aos seguintes resultados: US$ 1,37 por qui to para o 

Vale do Ribeira e US$ 1,49 para a região de são Josi do Rio 

Preto. NEVES et alii (15) obtiveram US$ 1,42 por quilo, como 

custo médio para o Estado de são Paulo, considerando uma pro-

dutividade de 1.223,6 quilos por hectare, corrigida -a taxa 

de desconto de 12% ao ano. 

Tomando-se o custo por hectare obtido neste 

trabalho para a região de são Josi do Rio Preto (NEVES et alii, 

realizaram a pesquisa nessa região) e adotando o nível de 
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produtividade igual a 1.223,6 qui los por hectare, 

unitário chega a US$ 0,93. 

o custo 

A fim de fornecer maiores informações aos pro-

dutores e técnicos envolvidos com a heveicultura em são Pau-

10 adotou-se,para o caso,emdiscussão, o mesmo' procedimento 

quando foram calculados os custos por 1 itro de látex, ou se-

ja, além de calcular os custos totais médios foram calculados 

também, os custos operacionais, para efeito de comparação. Os 

resultados são mostrados nas Tabelas 16 e 17. 

Para o Vale do Ribeira, o custo que era de Cr$ 

7. 1 8 O p o r qui lo c a i u p a r a C r $ 6. 240 e p a r a são J o s é d o R i o P re 

to, de Cr$ 7.770 caiu a Cr$ 4.2'10. 

Fazendo-se a conversa0 para dólar, tem-se para 

o Vale do Ribeira o valor de US$1,19 por quilo e para são 

José do Rio Preto, US$ 0,81, ã taxa de desconto de 1% ao ano. 

Os custos médios anual izados de produção, por 

quilo de borracha seca (custo total e operacional) em cruzei-

ros e em dólares, para os sistemas de produção mais usuais nas 

regiões do Vale do Ribeira e são José do Rio Preto, em três 

níveis de produtividade por hectare/ano, - ~ sao mostrados na Ta 

be 1 a 18. 

Final izando, a anál ise dos resultados mostra 

que a borracha extrafda de seringais adultos do Estado de 

são Paulo está sendo obtida a custos superiores ao preço vi-

gente no mercado internacional que, de acordo com os dados 

fornecidos pelo Superintendente da SUDHEVEA, em ab r i I de 



Tabela 16 - Custo Operacional Médio Anualizado de Produção, por Quilo de Borracha Seca, para Três 

de Produtividade por Hectare, em Dois Sistemas de Produçio," Vale do Ribeira, Estado de 

Paulo (em mil cruzeiros de Maio de 1985). 

Sistema de 

produção 

1<: Caso ---
Aquisição de 

muda enxertada 

2<: Caso ---
Muda enxertada em 

viveiro próprio 

Corrigida à taxa de 12% a.a. 

Produtividade 

(kg/ha/ano) 

488 

610 

856 

488 

610 

856 

Valor Presente 

anua 1 izado 

a taxa de 12% a.a. 

6,24 

4~99 
3,56 

5,98 

4,77 

3,41 

.. . nlvels 

são 

\.ri 
N 



Tabela 17 - Custo Operacional M~dio Anualizado ~e Produçio, por Quilo de Borracha Seca, para Tris " . nlvels 

de Produtividade por Hectare, em Tris Sistemas de produçio, sio Jos~ .do Rio Preto, Estado de 

São Paulo (em mil cruzeiros de Maio de 1985). 

Sistema de 

produçio 

l~ Caso ---
Formação de porta-

enxerto em viveiro 
-·propri o 

2~ Caso ---
Formação de muda 

enxertada 

39 Caso 

Aquisição de muda 

enxertada 

Corrigida ã taxa de 12% a.a. 

Produtividade 

(kg/ha/ano) 

770 

963 

1.290 

770 

963 

1.290 

770 

963 

1.290 

Valor"Presente 

anua 1 i zado 

a taxa de 12% a.a. 

4,21 

3,37 

2,51 

4,28 

3,42 

2,55 

4,52 

3,61 

2,70 
V'I 
\N 



Tabela 18 - Custo Médio Anualizado de Produção, por Quilo de Borracha Seca, à Taxa·de Desconto de 12% aa, 

para os Sistemas de Produção mais Usuais nas Regiões do Vale do Ribeira e são José do Rio Pre 

to, Estado de são Paulo. 

Produtividade l Custo Total Custo Operacional. 

Região (kg/ha/ano) 
Cr$ 1.OOO/kg US$/kg 2 Cr$ 1.000/kg US$/kg 2 

VALE DO RIBEIRA 

(Aquisição de muda 488 7,18 1 ,37 6,24 1 , 19· 

formada) 610 5,74 1 , 1 ° 4,99 0,95 

856 4,09 0,78 3,56 0,68 

SÃO JOSt DO RIO PRETO 

(formação de porta- 770 7,77 1 ,49 4,21 0,81 

enxerto) 963 6,21 1 , 19 3,37 0,65 

1.290 4,63 0,89 2,51 0,48 

Corrigidas à taxa de 12% a.a. 

2 US$ = Cr$ 5.223,87, valor médio em Maio de 1985. 

V1 
..s::-
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1986, estava em torno de US$ O,75/kg, enquanto o preço médio 

em vigor no mercado interno,' na mesma epoca, era US$ 2,3/kg. 

A este preço. os produtores paul istas estão tendo um ganho 

real superior ao dos produtores das regiões tradicionais no 

cultivo da hevea, pois o Conselho Nacional da Borracha, ao fi 

xar os preços dos diversos tipos de borracha natural, leva em 

conta. entre outros fatores. o custo de produção da região 

Amazônica. De acordo com NEVES et alii (15) os custos mais 

elevados de produção são de seringais dos Estados do Amazonas 

e Pará. 
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4. CONCLUSÃO 

Os custos foram calculados com base nas matri

zes de coeficientes t~cnicos r~presentativas dos sistemas de 

produção em uso em duas regiões distintas do Estado de são Pau 

10: região 1 itorânea e planalto paul ista. 

A primeira compreendeu o Vale do Ribeira e a 

segunda, a região de são Jos~ do Rio Preto, sendo, ambas, as 

mais tradicionais em relação à heveicultura. Para cada região 

foram considerados três níveis de produtividade por hectare, 

para efeito de comparação dos custos unitirios. 

A a n i 1 i s e dos r e sul t a dos p e r m i t e t i r a r uma s e -

rie de conclusões sobre os resultados obtidos por hectare e 

por unidade produzida. 

Quando os custos foram calculados por hectare, 

a taxa de 12% ao ano, em cruzeiros do mês de maio de 1985, 

o custo mais baixo foi obtido para os seringais do Vale do Ri 

beira, para o sistema de formação de mudas em viveiro pro-
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prio; o valor co~respondente foi de Cr$ 3.376.830. Entretan

to~ o sistema de produção mais usual na região e caracteriza 

do pela compra da muda de viveirista particular. Nesse caso, 

o custo obtido por hectare foi de Cr$ 3.502.240. 

Para a regi'ão de são Josi do Rio ~reto, o cus

to mais baixo foi obtido para o sistema de produção de forma

ção do porta-enxerto em viveiro localizado na propriedade e 

com enxertia no campo, sendo est~. o sistema mais em uso por 

ocasião do levantamento dos dados. O custo médio obtido por 

hectare foi de Cr$ 5.979.200. Para o sistema de formação de 

muda, o custo foi de Cr$ 6.032.840 e no caso de o produtor ad 

quirir a muda, o custo alcançou o valor de Cr$ 6.218.420. 

Os custos médios mais elevados para a região 

de são Josido Rio Preto são devidos às diferenças nas remu

nerações de fatores do custo fixo. 

Os custos médios por unidade produzida 

calculados por litro de látex e por qui lo de borracha 

foram 

seca, 

após proceder-se a conversão látex/borracha seca. Para o Va-

le do Ribeira as anál ises acusam 27,6% de borracha 

litro de látex e para o planalto, 31,1%. 

seca por 

Os cUstos unitários por 1 itro de látex calcu-

lados à taxa de 12% ao ano, a preços de maio de 1985, aprese~ 

taram para o Vale do Ribeira valores inferiores aos obtidos 

para são José do Rio Preto. 

Para o sistema de produção de aquisição de mu

da, o mais usado pelos produtores locais, os custos variaram 
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de Cr$ 1.130 por litro, para a produtividade considerada "má

xima", até Cr$ 1.980 por 1 itro, para a produtividade "míni-

ma". Este nível mínimo vem a ser a produtividade média obtl 

da de seringais da região que estão com idade que varia de 20 

a 25 anos. 

Para o sistema de produção em que o produtor 

forma a pr6pria muda. os custos unitários são inferiores. De

pendendo do nível de produtividade os custos variaram de 

Cr$ 1.090 até Cr$ 1.930, por litro de látex. 

Em termos de borracha seca, o custo médio por 

unidade, para o sistema mais usual e para a produtividadeequl 

valente a 488 kg/ha/ano, apresentou o valor de Cr$ 7.180 por 

qu i 10. 

Na região de são José do Rio Preto, os custos 

médios, por 1 itro de látex, para o sistema de produção de for 

mação do porta-enxerto foram os mais baixos, variando de 

Cr$ 1.440 até Cr$ 2.420 por litro, conforme a produtividade 

considerada por hectare/ano. Este último valor e o que está 

sendo conseguido pela maioria dos produtores, dado que cor-

responde a produtividade média da região. 

Calculado o custo por quilo de borracha seca, 

para o mesmo sistema de produção e o mesmo nível de produtivl 

dade obteve-se o valor de Cr$ 7.770. 

Os custos por hectare e por unidade produzi-

da foram calculados, também, considerando taxas de descon-

to de 6%, 10% e 20% ao ano, com o objetivo de fornecer 
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informações mais 

decisão. 

seguras aos produtores na tomada de 

Para comparar os custos de produção por qui lo 

de borracha seca obtidos neste trabalho com os custos a que 

chegaram NEVES et alii (15) fez-se a conversão em dólares, con 

siderando o valor médio do dólar em maio de 1985. 

Para o Vale do Ribeira, o custo unitário para 

o sistema de produção mais representativo foi de US$ 1,37 

e para a região de são José do Rio Preto obteve-se um custo 

de US$ 1,49. NEVES et alii (15) obtiveram um custo unitá-

rio para o Estado de são Paulo de US$ l,42, utilizando ames 

ma metodologia. A diferença nos resultados consiste, basica-

mente, nas produtividades que foram consideradas nos dois tra 

balhos. 

Comparando os custos de produção por 

com o preço vigente no mercado interno conclui-se que os pro

dutores estão obtendo gánnos reais. Esta situação deverá pe~ 

sistir enquanto o Governo Federal subsidiar o preço interna-

me n te, c o m o i n c e n t i vo ã e x p a n são d a h e ve i cu 1 t u r a, a f i m d e o 

País conseguir a auto-suficiência em borracha natural num pe

rrodo o mals' curto possível. Porém, a perspectiva quanto ao 

mercado futuro da borracha natural é ainda incerta e, sendo 

assim, é de fundamental importância que os produtores interes 

sados em investir na seringueira estejam conscientes de que 

a atual euforia, pelos retornos que a borracha vem proporcio-

nando, não deverá continuar por tempo indeterminado. Se os 
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programas de incentivo ã produção de borracha surtirem os efei 

tos esperados pelas autoridades governamentais, a tendência 

é haver uma equalização do preço interno com o preço do mer

cado internacional, que está em torno de US$ 0,75 por quilo. 
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APÊNDICE 1 

- ASPECTOS DA HEVEICULTURA NO MUNDO E NO BRASIL 

- A HEVEICULTURA NO MUNDO 

A partir do final da I I Grande Guerra Mundial 

até 1973, a economia mundial da borracha teve um crescimento 

bastante rápido, como conseqUência da evolução tecnológica ob

servada nas últimas décadas e que provocaram profundas mudan

ças estruturais no mercado da borracha. 

As borrachas sint~ticas, desenvolvidas a par- .• 

tir das necessidades dos tempos de gerra, passaram a ser pro

duzidas em escala cada vez maior, deslocando a posição desfru

tada pela borracha natural na primeira metade do século. A 

produção de elastômeros sintéticos tornou-se bastante diver

sificada, tanto em termos de tipos, como IQcal ização geográfl 

ca e performance de produtos. 
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Conforme estudos de GRILLI et alii (12), ocres 

cimento rápido da tecnologia na Europa Ocidental e Japão e a 

contínua expansio da produção automobilfstica na Am~rica do 

Norte fizeram com que a demanda por elast~meros crescesse a 

uma taxa m~dia anual de 6%. aproximadamente, no período de 

1948/1973. Contudo, em 1973 a economia mundial da borracha 

sofreu o seu primeiro grande golpe, provocado pela crise do 

petróleo e a subseqUente quadrupl icaçio dos preços do óleo 

cru (o barril passou de US$ 3 a12). Para uma indústria cujo 

maior componente (borrach q sint~tica) depende tão pesadamente 

de estoques de derivados do petróleo, a súbita e drástica 

elevação dos preço~ do óleo cru, que se virificou em 1973/74, 

representou uma mudança de grandes proporç~es. tanto na estru 

tura de custos como na produção. 

O outro componente (borracha natural), embora 

menos afetado do que a borracha sint~tica, sofreu os efeitos 

indiretos da crise do petróleo, quais sejam: aceleração da in 

f1ação mundial, mudanças no comportamento dos consumidores e 

dúvidas quanto à demanda mundial futura de elast~meros no se 

t o r a u t o mobil í 5 t i c o . Essas dúvidas foram logo c o n f i r m a das com 

a s~ria recessão econômica que afetou os países industrial iz~ 

dos em 1974/75, provocando uma queda drástica na produção in

dustrial em geral, inclusive na indústria automobilística. Os 

investimentos no sitor da borracha sint~tica tiveram, virtual 

mente, uma parada. 

Os projetos industriais que apareceram nesse 
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período mostram, claramente, o ponto de vista pessimista que 

lhes serviu de base em termos de crescimento futuro, a longo . 
prazo, da demanda d~ elast5meros, por exemplo: veículos meno 

res e mais leves, baixa intensidade no uso de transportes in-

dividuais e a rápida evolução no mercado mundial de pneus 

radiais de longa duração. 

A demanda a longo prazo dos elast5meros, a 

p a r t i r de I 9 7 3, t a m b é m f o i e x a m i n a d a c o rn d e t a I h e s po r .G R I L L I 

et alii (12). A projeção mostrou que as mudanças tecnológi-

cas, ~rovavelmente,. retardariam o crescimento futur~ da deman 

da mundial e que esta deveria c~escer a uma razão média de 5% 

a 5,5% a.a., entre 1976 e 1990, aquém das taxas históricas ob 

servadas. 

Comparando as taxas' est irnadas pelos autores com 

o crescimento real que ocorreu após esse ano, conclui-se que 

os resultados esperados de 5% a 5,5% a.a. foram até otimis-

tas, levando em consideração que partiram da pressuposição de 

preços constantes do óleo cru a partir de 1977. 

Os dados apresentados pela SUDHEVEA (5), sobre 

a evolução do consumo mundial de borracha no período 1975/82, 

revelam que houve um crescimento real, porém, osci látorio, d~ 

do o segundo impacto sofrido pela economia mundial em 1979, 

quando o preço do petróleo atingiu US$ 34 o barri I. 

A evolução do consumo mundial de borracha natu 

ral e sintética é mostrada na Tabela 19. Embora os dados re-

ferentes a 1985 sejam dados parciais, até o mês de setembro, 
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Tabela 19 - Evolução do Consumo Mundial de Borracha no Período 1975/85 (em 1.000 t/peso seco). 

Borracha Borracha 
Ano Total 

natural sintética 

1975 3.368 7.028 10.396 

1976 3.505 7.915 . 11.420 

1977 3.715 8.420 12. 135 

1978 3.725 8.770 12.495 

1979 3.870 9.125 12.995 

1980 3.760 8.685 12.445 

1981 3.700 8.465 12.165 

1982 3.655 8.005 11.660 

1983 3.985 8.385 12.370 

1984 4.024 8.975 12.999 

1985* 4.032 9.075 13.107 

* Dados até setembro 

Fonte: SUDHEVEA (5 e 7). 

O' 
\.D 
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os resultados já revelam uma reativação no mercado de elastô-

meros, assim como, em toda a economia mundial, em conseqU~n-

cia da contTnua que~a no preço do petr61eo ocorrida no inicio 

de 1983. o Relat6rio Anual da "International Natural Rubber 

Organization (INRO)" citado pela SUDHEVEA (6) afirma que o 

consumo de borra~ha natural nos principais paises consumido-

res, nos seis primeiros meses de 1983, cresceü mais de 5% em 

relação ao mesmo perTodo de 1982 afi rmando ainda que: Ilse con 

siderar uma perspectiva mais favorável para os últimos meses 

do ano, ~ provável que o consumo de borracha natural atinja, 

em 1983, niveis bem maiores do que os baixos niveis alcança-

dos em 1982". Na real idade o consumo teve um aumento real de 

6%, em relação a 1982. 

Em termos de produção mundial de borrachas, o 

comportamento foi semelhante (Tabela 20) e é de se esperar que 

a óferta cresça aI inhada com as necessidades de mercado. En-

tretanto, segundo GRILLI et ali i (12), com base em informa-

ções correntes a respeito de áreas com seringais, poderá oco~ 

rer um "deficit " na demanda potencial de borracha natural da 

ordem de meio milhão de toneladas e se esse "deficit" -nao for 

satisfeito atrav~s de aumento de produção de borracha natu-

ra 1 , se ra , provavelmente, preenchido pelos elastômeros sin 

t~ticos. 

Contudo, a fim de que o aumento na oferta de 

borracha natural se concretize, decisões de novos investimen 

tos terão que ser tomadas, de imediato, pelos pafses produ-

tores. 



Tabela 20 - Evolução da Produção Mundial de Borrachas no período 1975/85 (em 1.000 t/peso seco). 

Borracha Borracha 
Ano Total 

natural sintética 

1975 3.315 6.850 10.165 

1976 3.585 8.020 11.605 

1977 3.615 8.610 .12.225 

1978 3.475 8.905 12.380 

1979 3.860 9.330 13. 190 

1980 3.845 8.645 12.490 
1981 3.690 8.490 12.180 

1982 3.755 7.830 11.585 

1983 4.025 8.300 12.325 

1984 4.060 9.090 13. 150 

1985* 4.315 9.080 13.395 

* Dados até setembro 

Fonte: SUDHEVEA (5 e 7). 

...... 
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A diversificação geográfica das fontes de ofer 

ta seria também uma vantagem adicional. Dados de produção mun

dial de borracha natural indicam que 80% da produção total pro 

vém do Sudeste Asiático. Dentre os produtores asiáticos, a 

Malásia detém a supremacia, seguida pela Indonésia e Tailân

dia. Entretanto, sabe-se que a Malásia vem reduzindo sua pr~ 

dução desde 1976, quando foi responsável por 45% da produção 

mundial (Tabela 21). 

A par do que vem ocorrendo na Malásia, quando 

se propoe a diversificação geográfica da produção há que se 

pensar que o Sudeste Asiático é uma região politicamente ins

tável. "0 fechamento~ por quaisquer circunstâncias, das ex

portações de borracha natural por parte da Asia, por certo 

deixaria o mundo ocidental em sérias dificuldades", 

Tal fato parece revestir-se de grande 

tância para o Brasi l, uma vez que, o país dispõe da 

área do mundo para o plantio da seringueira. 

- A HEVEICULTURA NO BRASIL 

CARDOSO 

impor

maior 

"A pnime.ina me.-iade. do .6e.eu..lo XIX e.n.eonvwu.. uma 

Amaz&n.ia pnatieame.nte. habitada eom u..ma e.eon.omia pn5xima do n.; 
ve.l da .6imple..6 .6u..b.6i.6t~n.eia. O bne.ve. .6u..nto de. pno.6pe.nidade. 

qu..e. maneou.. a .6e.gu..n.da me.tade.do .6eeu..lo XVIII, .6ob 0.6 au...6pZeio.6 

da Compan.hia Ge.nal do Gnio-Pana e. Manan.hio (1755-1758), 60i 



Tabela 21 - Produção de Borrachas Naturais nos Principais Países e Brasil, 1972/81 (em 1.000 t/peso seco) 

Ano Malásia Indonésia Tailândia Brasil Out ros (*) Total 

1972 1.30LI,1 773,7 336,9 25,8 679,5 3.120,0 
1973 1. 542,3 885,8 390,0 23,4 663,5 3.505,0 
1974 1.524,7 855,0 379,5 18,6 667,3 3.445,1 

1975 1.459,3 822,5 355,0 19,3 658,8 3.314,9 
1976 1.612,4** 847,5 411 ,9 20,3 682 ;9 3.575,0 
1977 1.588,0 835,0 430,9 22,6 728,6 3.605,1 
1978 1. 583, O 902,5 467,0 23,7 778,8 3.755,0 

1979 1.569,1 905,0 531,2 25,0 829,7 3.860,0 

1980 1.552,2 1. 020 , O 501,1 27,8 713,8 3.815,0 

1981 1.527,6 855,0 495,0 30,3 712, 1 3.620,0 

(*) Sri-Lanka, Vietnan, República Kmer, fndia, Africa, Cingapura, Filipinas, Birmânia, Brunei, Papua, No-

va Guiné e outros Países da América Latina 

(**) A Malásia foi responsável por 45% do total da produção mundial. 

Fonte: SUDHEVEA (4). 

...... 
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~eguido po~ um~ ~en~Zvel e~t~gn~~ão, em eujo eontexto ~ eole

ta do e~e~u ~ep~e~ent~v~ um~ d~~ poue~~ ~tividade~ eome~ei~i~ 

de vulto. Su~ b~ixZ~~im~ den~id~de demog~ãniea, ~liada ~~ ex 

t~em~~ dinieuldade~ de t~an~po~te~p to~n~v~m ~ Am~zônia um~ 

Me~mo ~ ~tividade e~ 

eaueina, eomo o ~o~~ ante~io~mente - ~ob domZnio je~uZ~tieo -

~ explo~~ç.ão d~~ "d~o g~~ do ~ ehtão", e~a p~edomút~nte.mente. ex 

tn~tiv~, eom p~eeã~io~ ~e~ultado~ eeonômieo~. 

foi ne~te eontexto que, jã no inZeio do ~eeu

lo XIX, eomeç.ou a ~e de~envolve~, ~t~av~~ da eidade de Bel~m, 

um peque.no eom~~eio e.xpo~tado~ de. ~~te.nato~ de. bo~~~eha (eal 

ç.~do~, "~e.~inga~", ete ... J. Ma~, 60i ~ome.nte. a pa~ti~ da ~e.

gund~ me.tade do ~~eulo que. ~ atividade. gomZ6e.~~ adqui~iu al

gum~ ~igni6ie~ç.ão p~~a ~ ~e.gião"~· 

Este ambiente sócio-econômico é relatado por 

PINTO (In. O mesmo autor diz que os primeiros passos para 

se efetivar a exploração gomífera foram dados em 1852 com a 

aprovação dos Estatutos da Companhia de Navegação do Amazo-

nas, dirigida por Mauá, que iria permitir a navegaçao a va

por nas aguas do Amazonas e Pará, pois um dos entraves à ex

ploração da borracha na região amazônica era a falta de aces

so às regiões produtoras. 

Superado o problema de transportes na região, 

desencadeou-se o processo de especial ização da economia amazo 

nica, com uma crescente produção de borracha, como pode ser 

visto na Tabela 22. 
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Tabela 22 - Produção de Borracha na Amazônia - 1827/1890. 

Ano Tonelada 

1827 31 ,36 

1830 156,06 

1837 283,92 
1840 388,26 
1845 561,46 
1850 1.466,55 
1860 2.673,00, 

1870 6.591,00 
1880 8.679,00 
1890 16.394,00 

Fonte: REIS, Arthur C.F. (21) citado por PINTO (17). 

No início do século XX, a borracha tornara-se 

uma matéria-prima imprescindível às economias industrial iza 

das, transformando o controle de seu suprimento em elemento 

de peso na dispura político-econômica que se avizinhava. 

Dessa forma, é possível vislumbrar dois perío

dos nesse movimento de corrida às regiões produtoras de borr~ 

cha vegetal. O primeiro, que se estendeu até o início do pr~ 

sente século, foi dominado pelos interesses ingleses, secun-

dados pelos holandeses e franceses, e teve seu ponto culminan 

te na transferência do eixo produtor de borracha da Amazônia 
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para o Sudeste Asiático. o segundo, que se prolongou até o 

presente momento, teve - sob impulso alemão, soviético e nor-

te-americano - como característica principal, a crescente subs 

tituição da borracha vegetal pela sintética. 

Neste último movimento, o episódio decisivo 

foi. sem dúvida, o esforço de guerra norte-americano, entre 

1939 e 1945. 

A nível da indústria de artefatos de borracha, 

esses dois períodos corresponderam ao declínio "relativo" do 

setor produtor de artigos de vestuário e mecinico em geral, 

em proveito da crescente preponderincia do setor de material 

de transporte, como pneus e timaras de ar. 

Voltando ao que foi dito quanto a corrida -as 

regiões produtoras de borracha vegetal, observou-se que os se 

tores econômicos envolvidos na indústria de artefatos dos paI 

ses europeus começaram a manifestar crescente interesse pelas 

atividades produtoras da matéria-prima. 

Em l8S0Thomaz Hancock advoga o plantio siste-

mático de espécies produtoras de borracha nos domínios briti-

nicos. Segundo CARDOSO (9), em 1867, 70 mi 1 sementes de se-

ringueira foram levadas do Brasi 1 para Kew, Inglaterra, por 

H. Wickhann, das quais 2 mil germinaram. Posteriormente, fo-

ram recambiadas para Sri-Lanka (ex-Cei lão), Cingapura e Malá-

sia onde se adaptaram admiravelmente. Foi esse o ponto de 

partida das plantações que se estabeleceram na Asia. 

A expansao do cultivo da seringueira no Sudes-
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te Asiático, na primeira d~cada do s~culo XX, contou com 

grandes inversões inglesas na região, al~m do apoio de uma 

infraestrutura agrfcola ji implantada e de conhecimentos t~c-

nicos bastante desenvolvidos. 

Ainda, de acordo com CARDOSO (9), o desvelo p~ 

la nova cultura foi tamanho que já no ano de 1900 a Asia apa-

recia nas estatfsticas com uma 'produção de 500 toneladas, qua~ 

tidade equivalente a 1% do consumo mundial. Nesse mesmo ano, 

o Brasi 1 produziu 18 mil e 800 toneladas participando com 35% 

do consumo. Dez anos depois, em 1911, a Asia produziu 18 mil 

toneladas enquanto que o Brasi 1 participou com 36 mil tonela-

da s. De ano para ano, a produção asiática continuou crescen-

do e, quarenta e cinco anos após a ida das sementes de h~v~a 

para o Oriente, terminava a supremacia do Brasil na produção 

de borracha. 

A Tabela 21, já citada, mostra a posição dos 

principais países produtores de borracha, inclusive do Bra-

sil, no período de 1972/81. 

O Brasil, que até 1910 colocou-se em primeiro 

lugar como produtor de borracha vegetal tem hoje uma partici-

-paçao em torno de 1%. A produção nacional, que tem crescido 

nos últimos 15 anos, está aquém das suas necessidades, deixa~ 

do o país em situação de dependéncia dos produtores asiáticos 

para suprir a demanda interna. Anal isando os dados apresent~ 

dos na Tabela 23, observa-se que a produção brasi 1eira de bor 

racha natural em 1985 atingiu 42 mil toneladas enquanto o con 
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Tabela 23 - Evolução da Produção e do Consumo de Borrachas Na 

turais no Brasil, Décadas de 50/60 e 61/70 e no 

Período 1971/85 (em 1.000 't/peso seco). 

Pe ri odo Produção Consumo 

1950/60 64,0 108,5 

1961/70 195,6 268,2 

1971 24,3 41 ,8 

1972 25,8 44,2 

1973 23,4 51 ,2 

1974 18,6 57,9 

1975 19,3 58,7 

1976 20,3 66, 1 

1977 22,6 71 ,4 

1978 23,7 72,5 

1979 25,0 75,9 

1980 27,8 81 , 1 

1981 30,3 74,4 

1982 32,8 67,8 

1983 35,2 70,2 

1984 36,0 88,7 

1985 42,0 102,0 

Fonte: NEVES, Evaristo M. ( 1 4 ) e SUDHEVEA (7) . 
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sumo foi de 102 mil toneladas, situaç~o bastante crTtica numa 

epoca em que o paTs enfrenta sérias restrições na area de 

importação a fim de melhorar o perfil da balança de pagame~ 

tos. A situaç~o torna-se mais grave quando se sabe que 80% 

da produç~o interna provém de seringais nativos, em estado de 

éxtrativismo. De acordo com PINTO (17), enquanto no Sudeste 

Asiático procura-se melhorar oS transportes, a assistência m~ 

dica, a produç~o de alimentos, a pesquisa agronômica, a imi-

graç~o e as condições de trabalho, na regi~o amazônica o ex-

cedente gerado pela atividade extrativista era, em sua quase 

totalidade. desviado para outras regiões e grande parte dos 

recursos empregados na regi~o concentrava-se no setor de ser-

viços, tendo-se descuidado intei ramente do aperfeiçoamento das 

atividades produtivas. 

Alguns observadores mais lúcidos há muito que 

vinham se manifestando a favor de profundas transformações na 

estrutura produtiva das regiões mais tradicionais. Algumas 

iniciativas governamentais, embora tímidas, de cunho polTti-

co-econômico, foram postas no papel. A maioria ficou apenas 

no papel e algumas poucas que foram implantadas -nao tiveram 

sucesso. 

Na realidade, a tardia consciência de que a 

economia gomTfera amazônica estava à beira do colapso resul-

tou num crescente clamor pela intervenç~o e amparo governamen 

tais. Reivindicava-se uma imediata "injeç~o" de recursos fi-

nanceiros, sob a forma de um program~ de valorizaç~o da borra 

cha. Além disso, nunca e demais lembrar que, por mais que a 
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indGstria de elastSmeros sint~ticos esteja, a cada ano, cre~ 

cendo mais aceleradamente do que o cres~imento da borracha na 

tural (Tabelas 19 e 24) ~ ainda bastante remota a possibilid~ 

de de a borracha sintética vir a substituir integralmente a 

natural; para a maioria dos produtos industriais, cuja princi 

paI mat~ria-prima ea borracha, um percentual de borracha na

tural na produção e ainda indispensável. E claro que esse 

percentual varia de um produto para outro, como pneus de aero 

naves, nos quais a borracha natural tem uma faixa absolutamen 

te dominante. 

A partir do encarecimento do petróleo e da no

va conjuntura política do Sudeste Asiático, o investimento na 

heveicultura brasi leira p~ssou a ser visto como uma oportuna 

reserva estratégica. Em 1972 foi lançado o primei ro IIprogra

ma de Incentivo à Produção da Borracha NaturaP' - PROBOR I 

Instituído pelo Decreto n~ 1.232, de 17/07/1972. 

Para a consecução desse programa foram destina 

dos recursos no montante de 320 milhões de cruzeiros, a fim 

de atender as necessidades de crédito e assistência t~cnica. 

Esse programa, que inicialmente previa a im

plantação de 20 mi 1 hectares de seringais (posteriormente fi

xou-se em 18 mil), a recuperação de 5 mil hectares de serin-

gais de cultivo e a recuperação de 10 mil "colocações" (se-

ringais nativos), atingiu um índice de 77% das metas previs

tas. Dos 18 mil hectares, inicialmente previstos, existem 13 

mil e 782 hectares de seringais de cultivo implantados em con 
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Tabela 24 - Evolução da Produção e do Consumo de Borrachas Si~ 

téticas no Brasi'l, Período 1963/83 (em 1.000 tone 

ladas). 

Ano 

1963 
1964 

1965 
1966 

1967 
1968 

1969 
.1970 

1971 
1972 

1973 
1974 

1975 
1976 

1977 
1978 

1979 
1980 
1981 

1982 

1983 
19842 

1985 2 

- 1 Produçao 

30,0 

32,5 
38,9 
54,2 

51 ,5 
58,9 
61 , 7 

75,5 
78,2 
94,6 

125,6 

155,2 
128,8 
164,4 

188, 1 
206, 1 

223,8 

249, 1 
222,9 
228, 1 

220,9 

1 
Consumo 

34,4 
5 O, O 

37,9 
51 ,4 

57,0 
70,5 
71 ,2 
85,4 

97,5 
1 14, 3 

149,5 
166,2 

176,3 
2 01 ,6 

204,7 
222,0 

225,5 
243,8 

2 01 ,3 
1 94,6 

199,2 

Inclui pal ibutadieno (derivada do álcool) e SBR (sintético es 
2 tirenobutadieno, derivada do petróleo). 

Sem dados oficiais 
Fonte: NEVES, Evaristo M. (14) e SUDHEVEA (5). 
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dições' normais. Diz a SUDHEVEA (6) que, na real idade, foram 

plantados com recursos do PROBOR I, 21 mi 1 e 358 hectares dos 

quais 7 mil e 576 hectares foram, por diversos motivos (aban-

dono, incêndio, inadimplência, etc), considerados irrecuper.§. 

. ... vels e, consequentemente, deixaram de ser contabi lizados nas 

estatisticas. 

De acordo com PINTO (17), a análise do PROBOR 

I pode ser feita em dois .. . nlvels. O primeiro diz respei,to aos 

programas de recuperação de seringais nativos, instalação de 

usinas de beneficiamento de borracha e recuperação de serin-

gais de cultivo, cujos resultados dever-se-iam fazer sentir 

em prazo relativamente curto (três ou quatro anos). O segun-

do nível relaciona-se com os programas de longo prazo, tais 

como, a formação de seringais de cultivo e o de assistência 

técnica e formação de pessoal, que deveriam começar a aprese~ 

tar resultados após oito anos quando do início das primeiras 

produções, tornando, portanto, prematuras quaisquer anál ises 

a respeito do seu sucesso, por ocasião da implantação do pro-

grama. Mas, no tocante as medidas de curto prazo, é possível 

observar alguns de seus resultados. 

o PROBOR I previa, a partir dos subprogramas 

de recuperaçao de seringais nativos e de cultivo, uma evolu-

ção da produção nacional de borracha vegetal, como é visto na 

Tabela 25. 

Comparando os dados desta tabela com os apre-

sentados na Tabela 23, a disparidade é flagrante. Previa-se 
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um aumento da ordem de 80% no período 1973/80 mas, na real ida 

de, o aumento foi de 18%. As explicações para tal realidade 

sao diversas. 

Tabela 25 - Produção Programada de Borracha Vegetal, Período 

1973/80. 

Ano Toneladas 

1973 28.000 

1974 31.000 

1975 37.000 

1976 37.000 

1977 38.000 

1978 40.000 

1979 45.000 

1980 51.000 

Fonte: PINTO, Nelson P.A. (17),p.154. 

~ provável que boa parte dos recursos recebi-

dos pelos mutuários daquele programa tenha. sido utilizada em 

outros empreendimentos e, se assim foi, o comportamento da 

produção parece ter acompanhado a evolução dos preços relati 

vos da borracha vegetal ao invés de responder ao programa de 

reabertura de seringais de cultivo. 

Segundo PINTO (17), o relatório de aval iação 

do PROBOR I na Amazônia, elaborado em setembro de 1975, qua~ 
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do fala do Subprograma de Instalação de Usinas de Beneficiamen 

to na Amazônia, observa o seguinte: - liA instalação de 9 usi 

nas de beneficiamento na Amazônia pode ser considerada como 

um fracasso, uma vez que, apenas uma foi contratada e mesmo 

assim no último ano do Programa, quando esta e outras deve

riam e·star funci.onando". O mesmo relatório diz que o insuces 

so deste Subprograma foi um dos responsáveis pela queda de pro 

dução da borracha natural. 

Entre as causas do fracasso são apontadas a 

falta de material botânico para o enxerto de mudas, a ausen

cia de mão-de-obra e de técnicos especial izados, a ocorrência 

de p r a g a sem o 1 és t i as. e. p r i· n c i paI m e·n te, a m á a p 1 i c a ç ã o do d i 

nheiro do PROBOR I pelos executores dos projetos beneficiados. 

Em 03/10/1977, através da Resolução CNB 33/77, 

o Conselho Nacional da Borracha instituiu o "S egun do Progra

ma de Incentivo à Produção de Borracha Natural" - PROBOR II -

(20) com o objetivo de implantar 120 mil hectares de serin

gueiras, recuperar 10 mi 1 hectares de seringais de cultivo e 

recuperar 15 mil "colocações", além de financiar viveiristas, 

visando a envolver a iniciativa privada no processo de forma

ção de mudas, o que era, anteriormente, de responsabi 1 idade ex 

clusiva da SUDHEVEA, além de alguns subprogramas. 

Os benefícios deste segundo programa, com vi

gência para o período 1977/82, foram estendidos ao Estado do 

Espírito Santo, além das tradicionais áreas de cultivo: Ama

zônia Legal e Litoral Sul da Bahia. 
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Para este segyndo programa, foram destinados 

cerca de quatro bilhões e duzentos milhões de cruzeiros. 

o PROBO R I I, que p r e v i a . a i m pIa n t ação de 1 2 O 

mil hectares de seringais de cultivo no período 1978/82, con-

tava em dezembro de 1983 com pouco mais de 74 mi 1 hectares. 

Quanto à recuperação de seringais de cultivo, cuja meta esta-

belecia recuperaçao de lO mil hectares, na mesma data, o qua-

dro era o s~guinte: recuperados completamente I mi I e 600 hec 

tares e, em fase fi nal de recuperação, cerca de 3 mi I e 400 

hectares. conforme SUDHEVEA (6). 

Uma vez constatada a ,impossibi I idade de se 

atingir as metas propostas dentro do prazo estabelecido e da-

da a crescente necessidade de expandir a produção, o prazo 

de vigência do PROBOR I I foi antecipado para 1981, possibill 

tando a instituiçio do terceiro pr~grama - PROBOR I I I, assin~_ 

do em 23/04/82 e com vigência para o período 1982/94. Uma das 

metas do terceiro programa era implantar, até 1987, mais 250 

mil hectares de seringais de cultivo que, juntamente com as 

áreas plantadas através dos programas anteriores, deveriam 

proporcionar ao Brasil a auto-suficiência em borracha natural 

até o final da década de 80, com estimativas de um excedente 

exportável de 148 mi I toneladas a partir de 1985. 

A possibi I idade de se incrementar a produção 

de borracha natural através da conquista de novas fronteiras 

agrícolas, permitiu que se incluísse no PROBOR I I I, áreas não 
--------- ---- ----. 

tradicionais na heveicultura mas com aptidão ecológica para o 
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seu desenvolvimento como, por exemplo, os Estados do Mato Gros 

so do Sul, Goiás e são Paulo, além de territórios da Amazônia 

Legal, Bahia e Espírito Santo. Estas três últimas regiões tl 

veram prioridade na progràmação, tanto em termos de área fi

nanciada como em relação às taxas de juros para financiamento 

destinados à formação de sering~is de cultivo, diferenciadas 

para as areas de atuação da SUDAM/SUDENE e demais regiões. 

Entretanto, CASTRO et alii (10) e BORREANI et 

alii (3), citados por NEVES (14) mostraram, através de estu

dos sobre projeções de produção e consumo de borracha natural 

até o ano 2.000, que o Brasil não conseguirá a auto-suficiên

ciainterna tão propalada quando da implantação dos três pro

gramas. 

Para que tais previsões se concretizem~ af i r-

mam os autores que seriam necessirios investimentos adicio-

nals. A SUDHEVEA (6), diz que não foi possível consolidar a m~ 

ta prevista para os anos 1982 e 1983, pois além de o PROBOR 

I I I trazer em seu bojo inovações como as miniusinas, consti 

tuindo substanciais alterações em sua estrutura se comparado 

com os programas anteriores, o PROBOR I I I contou ainda com se 

rias restrições orçamentárias, além de alterações nos meca

nismos de financiamento e modificações das taxas de encargos 

financeiros. 
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APENDICE 2 

CARACTERIZAÇÃO DAS REGIÕES E SISTEMAS DE PRODUÇÃO 

VALE DO RIBEIRA 

- CARACTERIZA~ÃO FíSICA 1 

A região situa-se ao sul do Estado de são Pau-

10, compreendida entre os paralelos 47 e 49; 1 imita-se ao sul 

e sudoeste com o Estado do Paraná; a leste com o Oceano Atlân 

tico e a oeste e noroeste com a Serra de Paranapiacaba. A 1 i-

mitação ao nordeste i feita com municfpios em processo de tran 

sição, quase que caracterfsticamente turfsticos. Por sua pr~ 

ximidade com a Serra, apresenta osci lações de temperatura com 

a mínima de 6,8~C e a máxima de 38,8~C. 

Quanto ao tipo de solos, a região caracteriza-

se por solos hidromórficos e podzólicos vermelho e amarelo, 

1 , Fonte: SÃO PAULO~ Secretaria da Economia e Planejamento (23). 
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ocupando mais de 50% da irea, propícios a agricultura. Entre

tanto~ segundo levantamentos real izados por virios 6rgios da 

Secretaria da Agricultura sobre a capacidade de uso dos solos 

do litoral, verificou-se que o mesmo apresenta 84% de sua 

área em solos de relevo e 16% em solos de baixada com probl~ 

mas de drenagem. o levantamento aerofotogramétrico, realiza-

do pelo IAC, em 1962, mostra que a regiio 1 itorinea (litoral 

centro e sul) ocupa uma irea de 1.383.900 hectares, dos quais 

2,5% era oc~pado pela bananicultura. Em razio da alta porce~ 

tagem de solos nio mecanizáveis e em razio das condições cl i

máticas tropicais, nenhuma das culturas do planalto paul ista 

teve condições de ·fixar-se no litoral. 

- A HEVEICULTURA NO VALE DO RIBEIRA 

Dentro dessas características, pesquisadores do 

IAC, há mais de vinte anos, já alertavam as autoridades com-

petentes no sentido de se dar prioridade ao desenvolvimento de 

culturas que se ajustassem à capacidade dos solos do litoral 

de são Paulo, isto é, culturas de características florestais, 

identificando, entre elas, a cultura da seringueira, pois já 

dispunham de experimentos que comprovaram a sua adaptabi 1 ida

de na regiio com rendimentos econômicos capazes de promover o 

desenvolvimento regional. 

Os primeiros experimentos datam de 1952, quan-

do o IAC conseguiu as primeiras sementes que foram trazidas 

da Libéria, de plantações da Companhi~~Firestone. ) 

~ 
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Os dados obtidos mostraram claramente,a adapt~ 

çao da seringueira is diferentes condiç~es eco16gicas das lo

cal idades objeto dos primeiros estudos. Contudo, quanto. a 

produtividade das plantas, os resultados revelaram certa de

ficiência, uma vez que, a heterogeneidade do material de pla~ 

tio não permitia algo melhor. No entanto, o comportamento 

nas plantaç~es de indivíduos com alta capacidade de produção 

revelava as reais possibil idades dessas regiões para a hevei

cultura. 

Ao mesmo tempo em que se procedia à importação 

de sementes da Lib~ria, o IAC providenciava a introdução, em 

são Paulo, de material clonal de alta produção existente em 

ó r 9 ã o s o f i c i a i s do B r a s i 1 e ó r g ã o s de· pe s qui s a do exterior. 

Essa iniciativa permitiu, além da obtenção de novos dados 

de produtividade, a formação de seringais com alguma diversi

ficação de clones, dentro.de sua população. 

Quanto à qual idade da borracha produzida diz 

CARDOSO (9) que, testes efetuados pelo Instituto de Pesquisas 

Tecno16gicas de são Paulo (IPT), mostraram que a borracha aqui 

produzida apresentou qualidades superiores de tração e resis

tência ao envelhecimento acelerado de seus vulcanizados, qua~ 

do comparado ao ti'po "Fina Acre", utilizada como padrão. 

Com base nos resultados obtidos nos experimen

tos realizados pelo IAC na região I itorânea, concluiu-se que 

a região apresenta razoáveis possibi 1 idades para o desenvolvi 

mento da heveicultura, em que pesa a possibilidade da presen-
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ça, em caráter endêmico, do M~Q~oQyQiu~ ui~~. Na opinião dos 

pesquisadores, e no 1 itoral sul do Estado, representado pelo 

Vale do Ribeira, que empreendimentos heveícolas apresentam me

lhores possibi lidades de sucesso. 

Entretanto, as evidências parecem .mostrar que 

nao será ainda a· curto e médio prazos que os orgaos govername.!:!, 

tais de pesquisa conseguirão sensibi 1 izar as autoridades no 

sentido de investir no Vale a fim de tirá-lo do estado de sub 

desenvolvimento. Apesar do esforço do Governo do Estado de 

investir em estradas, energia, educação e saGde, esses fato-

res, por si so, não provocaram o desenvolvimento econômico re 

gional. 

A respeito do Vale do Ribeira, CARDOSO 

transcreve um trecho de um estudó real izado pela Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de são Paulo. 

"A ~~g~io do Vai~ do R~b~~~a ~~ ~nQon~~a 

Qianam~n~~ pan~~ihada ~m dua~ zona~ 6~~~ognã6~

Qa~: uma zona i~~onan~a ~ uma zona mon~anho~a. Na 

pn~m~~na d~ia~, ~nt~gnam-~~ o~ mun~QZp~o~ d~ p~

nu~b~, Mongaguã, I~anhaêm, Iguap~, Cananê~a, M~na 

Qa~u, P~dno d~ Toi~do, Juqu~ã, Pan~qu~na-Açú, R~

g~~~no ~ Eidonado. Na ~~gunda zona, ~n~~gnam-~~ 

o~ m~n~QZp~o~ d~ Ap~aZ, R~b~~na, Tap~naZ, Iponan~ 

ga, R~b~~nio B~anQo, Ba~na do Tunvo, s~~~ Ban~a~ 

~ Juqu~t~ba. 



A un~dad~ d~~~a~ dua~ zona~ ~~tã na ~ua 

pouca d~n~~dad~ d~mog~ã6~ca ~ ~m ~~u at~a~o ~co-

·nôm~co. V~v~do ao 6~nôm~no da~ ~nch~nt~~ ~ -a 

abandonada~, a ~~g~~o ~ conh~c~da comoAmaiôn~a 

Paul~~ta. . 

o Val~ do Rib~i~a, -como a~~a ~quival~n 

t~ a 10% da ~up~~61ci~ total do E~tado d~ S~o 

Paulo, t~m nlv~l mu~to baixo d~ ap~ov~~tam~nto d~ 

t~~~a~, jã qu~ ap~na~ 7% ~ ut~lizada ~m atlvlda-

d~~ ag~op~cuã~~a~. Em compa~aç~o com o 

do E~tado, pod~-~~·d~z~~ qu~ ~ ~n~xplo~ada. A 

p~qu~na at~v~dad~ ag~lcola, ba~~ada na~ cultu~a~ 

d~ banana, m~lho, chá, tomat~, batata-~ngl~~a ~ 

a~~oz, totallza ap~na~ 2,8% da p~odução 

dual. A~ ~nd~~t~~a~ d~ t~an~6o~maç~o ~~g~ona~~ 

~~p~~~~ntam 0,19% da t~an~6o~maç~o ~ndu~t~~al do 

E~tado d~ são Paulo. Vo~ pfl.lnc~pal~ p~oduto~ da 

lavou~a, a banana, qu~ fl.~pfl.~~~nta55% da p~odu

ção fl.~gional, mant~m-~~ ~~tãv~l, com p~qu~no~ 

d~~v~o~ anua~~. Jã o a~fl.oz, milho ~ 6~~j~o, qu~ 

fl.~p~~~~ntam 1,4% da p~odução agfl.lcola, vêm apfl.~

~~ntando quant~dad~~ d~c~~~c~nt~~, com ba~xo fl.~n 

dim~nto pOfl. ãfl.~a. 

Em fl.~tmo c~~~c~nte ~~t~o o chá, o toma

t~ ~ a batata-ingl~~a,' com fl.~nd~m~nto~ po~ afl.~a 

91. 



4elativamente bon~, indieando que ~e t4ata de eul 

tU4a~ p40vavelmente t~abalhada~ de manei4a 

mode~na que na~ at4â~ enume4ada~. 

maL6 

No que diz ~e~peitp ao e~e~eime"to popu-

laeional, a ~egião do Vale do Ribei~a também ~e 

eneont~a em inne~io~idade quando eompa~ada a ou-

t~a~ ~egiõe~ do E~tado de são Paulo. Enquanto a 

popula~ão de~te e~e~ee a um ~itmo de mai~ ou me-

no~ 3,6% ao ano, a do Vale do Ribei~a -nao vai 

além de 1,4%. Po~ out~o lado, enquanto o. E~tado 

ap~e~enta uma den~idade demog~âniea de 52,3 habi

tante~ po~ quil5met~o quad4ado, o Vale não ap~e

~enta mai~ do que 9, 5 habitante~ po~ quilân~o qUE: 

d~ado . 

No que toea ã eompo~i~ão da popula~ão, o 

~eto~ u~bano ~eú.ne 27% dela e o ~eto~ ~u~al, 73%. 

Pa4a o E~tado de são Paulo a~ po~eentagen~ ~ao 

ap40ximadamente 41% de hab~tante~ na zona u~bana 

e 59% de habitante~ na zona ~u4al. Pe~eebe-~e a~ 

~im que o Vale do Ribei4a ~e ea~aete~iza eomo uma 

zona, p~edominantemente ~u4al, dent~o d~ um e~ta

do que tende eada vez mai.6 a pO~~Ui4 maio~ quanti:, 

dade de popula~ão u~bana". 

92. 

Embora tal descrição conste de um trabalho ela 

borado em 1966, pode-se afirmar que as alterações havidas nos 
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últimos anos nao afetaram, significativamente, o quadro so

cio-econômico da região, possibilitando inclusive que CARDOSO 

(9) concluisse o seguinte: 

- Demograficamente, a região do Vale do Ribei

ra se caracteriza como um estágio ainda primitivo de ocupação 

do território, taxa de urbanização muito baixa e ritmo de cres 

cimento muito lento; 

- Economicamente, predomina o setor primário, 

sen~o inexistente o secundário. O setor primário, po r sua 

vez, caracteriza-se por níveis muito baixos de 

to das terras já que so 7% são uti 1 izadas. 

aproveitame,!!. 

- Os municípios da região trazem uma contri-

buição econômica muito pequena à formação da renda estadual. 

o a u t o r c o n c 1 u i a I e r ta n do da n e c e s s i da d e d e uma 

tomada de decisão a fim de que essa região, que apresenta área 

de 25 mil quilômetros quadrados, possa ter um desenvolvimento 

compatível com o progresso de são Paulo,sugerindo, como uma 

boa opção para o setor agrícola, a atividade heveícola. 

O otimismo e entusiasmo de técnicos e pesquis~ 

dores envolvid~s nos programas de pesquisa com a hevea no Va

le do Ribeira foram responsáveis pelo interesse despertado em 

alguns produtores da região em adquirir mudas para o plantio 

em propriedades particulares, no início da década de 60. 

Os seringais remanescentes dessa época contam 

hoje com mais de vinte anos de idade e o interesse na sua ex

ploração deu-se apos a primeira crise do petróleo, em 1973. 
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Com os preços da borracha em alta, a demanda 

por mudas passou a aumentar, atingindo, em 1985, 566.645 pla~ 

tas, distribuídas e~tre 135 produtores de 13 municípios, como 

mostra a Tabela 3. 

Os plantios foram real izados com recursos pró

prios, dada a inexist~ncia de programas especiais de cr~dito 

destinados i heveicultura no Vale do Ribeira. Neste ponto, 

são necessários alguns esclarecimentos a respeito. Por oca-

sião da instituição do PROBOR I I I, que incluiu o Estado de 

são Paulo no seu programa de ação, o Vale do Ribeira foi ex

cluído dos benefícios do programa porque os t~cnicos da SUDHE 

VEA consideraram que a região era suscetível ao "Mal-das-Fo-

1 ha s". Entretanto, após algum t~mpo,em 1984, o Superinten-

d e n t e daS U D H E V E A r e a I i z o u uma v i s i t a à r e g i ã o a c o m p a n h a dopo r 

t~cnicos e pesquisadores de são Paulo, convencendo-se de que 

a região oferecia condiç~es propícias ao plantio da seringuel 

ra. Dessa visita resultou um conv~nio entre SUDHEVEA e Fede

ração da Agricultura do Estado de são Paulo (FAESP) que esti

pulava que o organismo federal subsidiaria as mudas existen

tes no Vale~ mais precisamente, mudas formadas por viveiris

ta particular credenciado pela Secretaria da Agricultura e 

Abastecimento. Esse acordo estabelecia que as mudas seriam 

vendidas a preço de custo, preferencialmente, a pequenos pro-

dutores e num máximo de 2 mi 1 unidades. Infelizmente, foram 

poucos os produtores beneficiados com esse programa, pois tal 

conv~nio teve curta duração. 
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A maioria dos agricultores que optou pela ado

ça0 da heveicultura, fê-lo na expectativa de retornos que a 

hevea poderá proporcionar a longo prazo, real izando o plan-

tio em areas impróprias para as demais culturas, geralmente 

em morros, pois, dada a escassez de terrenos planos, estes 

são destinados, preferencialmente, às culturas de ciclo cur

to, principalmente produtos al imentares. 

Nas unidades agrícolas pesquisadas, a serin-

gueira convive com culturas que são exploradas comercialmen-

te, como: banana, chá, arroz, maracujá, produtos 

pecuária bubalina e plantas ornamentais. 

hortícolas, 

Em geral,·o proprietário e sua família risidem 

na propriedade. participando e supervisionando todas as ativi 

dades. As propriedades que possuem atividades mais diversifi 

cadas contam com alguma mão-de~obra contratada temporariamen

te. 

Neste quadro, a cultura da seringueira recebe 

cuidados especiais apenas no primeiro ano, por ocasião do pla~ 

t i o. 

20%. 

Mesmo assim, os índices de perda chegam a atingir até 

o sistema de produção mais usual na região e o 

plantio de mudas com raiz nua, adquiridas de viveiristas da 

própria região mas, há produtores que já estão formando mudas 

em viveiros próprios. 

Os coeficientes técnicos por operação e as exi 

gências físicas de insumos, por hectare, referentes ao primei 

ro sistema de produção citado, são mostrados na Tabela 26. 



Tabela 26 - Coeficientes Técnicos e Preços de Fatores de Produção (Maio de 1985), para os Períodos de for 
mação e Manutenção da Cultura da Seringueira, 1 ha, 400 Plantas, Sistema de Produção por Aqui 
sição de Muda Enxertada e Plantio com Raiz nua, Produtividade Média ha/ano: 2.000 t látex, Va 
le do Ribeira, Estado de são Paulo. 
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As operaçoesque constam da matriz -sao as pr~ 

ticadas com maior freqUência pelos agricultores e os coefici 

entes técnicos e exigências de insumos representam a mé·d i a , 

ponderada pela área total da amostra. 

o fato de a seringueira ser plantada em terre-

no acidentado, -nao permitindo o uso de maquinarias, faz com 

que o cultivo seja realizado manualmente. Tratando-se de cul 

tura perene, as exigências em termos de mão-de-obra são mais 

intensas no primeiro ano, principalmente para as -operaçoes de 

desmatamento e plantio de mudas; do total de 52,63 dias de 

serviço, as operações mencionadas requerem 22,10 dias, ou se-

ja, aproximadamente 40% do total. 

Do segundo ao quinto ano, o numero de dias de 

serviço necessários para a condução de I hectare represent~ a 

cada ano, cerca de 20% das exigências requeridas no primeiro 

ano, pois -as operaçoes r·e s ·t r i n g e m - se, apenas, aos tratos cul 

turais, como capinas e combate à formiga. 

Em termos de adubação, obtervou-se uma preocu-

-paçao por parte dos agricultores em limitar, na medida do 

possível, os. gastos com ferti I izantes - a adubação, quando 

realizada, é feita no máximo até o terceiro ano - uma vez que 

os plantios, como já foi observado, são real izados com recur-

sos próprios. T r a t a me n t o f i tos s a n i t ã r i o, t a m b é m n a o e uma p r ~ 

tica usada, a nao ser quando o produtor constata algum indí-

cio de doença. Nesses casos, recorre aos serviços prestados 

pelo Instituto Biológico. 
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Quanto aos insumos usados no período de forma-

çao, restringem-se à mudas, calcário, adubo formulado e formi 

cida. 

A partir do início da produção, sexto ano, a 

cultura já passa a requerer maior uti 1ização de mão-de-obra. 

Considerando-se que no sexto ano 25% das arvores já se encon-

tram em condições de sangria, tem-se uma exigência de 54 dias 

de serviço, por ha/ano; no sét imo ano, o número de plantas ch~ 

ga a 50%~ e a exigência é de 80 dias, por ha/ano; no oita-

vo. 100% das arvores (considerando-se 400 plantas por hecta-

re) já estão em plena produção, requerendo cerca de 140 dias 

de serviço, considerando as operações de sangria e tratos cul 

t ura i s. Analisando os coeficientes da Tabela 26, observa -se 

que o número de dias de serviço, na sangria varia a cada dois 

anos. Essa variação é de~ida à abertura de painéis que, em 

geral, é feita a cada trê~ anos. 

Na fase de exploração, os equipamentos usados 

são os exigidos para a sangria, como canecas plásticas, bicas, 

facas (jebong), pedras de amolar, baldes plásticos, tambores 

e amoníaco (utilizado para evitar a coagulação do látex). 

Para canecas e bicas, considerou-se uma repos~ 

-çao anual de 20% a partir do terceiro ano de exploração ou 

oitavo de plantio. 

Outro sistema de produção que começa a ser ado 

tado pelos produtores do Vale do Ribeira e a formação de mu-

das enxertadas em viveiros próprios. Os dados referentes a 
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este sistema são mostrados na Tabela 27. onde contam as ope-

raç~e~ realizadas, os coefi~ientes t~cnicos referentes ~s exi 

gências com mão-de-obra e maquinarias e os insumos usados pa-

ra o plantio de 1 hectare. 

Os crit~rios uti 1 izados na apuraçao destes da-

dos foram os mesmos do sistema de produção comentado anterior 

mente. 

A principal distinção entre um sistema e ou-

tro diz respeito, unicamente. ~ fase de implantação que, nes 

te caso, inclui o preparo do germinador e do viveiro de mu-

das. A partir do segundo -ano nao h~ distinção entre os siste 

mas, p o i s a s o p e r a. ç õ e s r e a I i z a das r e s t r i n g e m - s e a t r a tos c u I -

turais, comuns em ambos os sistemas. ·No sistema anteri"or, con~ 

tatou-se, na fase de implantação, que as exigências em termos 

de dias de serviço somavam 52,63 dias de mão-de-obra comum, 

aproximadamente, a metade das exigências quando o produtor 

opta por formar a pr6pria muda, pois s6 o preparo de germin~ 

dor e.das mudas requer cerca de 40 dias de serviço de um tra-

balhador. al~m da uti I ização de m~quinas em algumas opera-

çoes. Nesta fase, as operaç~es mais exigentes em mão-de-obra, 

sao a do corte do porta-enxerto e arranquio das mudas. 

No Vale, os porta-enxertos, em geral, -sao pla.'2. 

tados diretamente no solo e transplantados quando j~ estão com 

cerca de doze meses de idade. Neste caso, a operação de a r-

ranquio requer certo cuidado. sendo realizada com lentidão. O 

corte do porta-enxerto e o arranquio foram englobados numa úni 



Tabela 27 - Coeficientes Técnicos e Preços de Fatores de Produção (Maio de 1985), para os Períodos de For 
maçao e Manutenção da Cultura da Seringueira, 1 ha, 400 Plantas, Sistema de Produção de Forma 
çao de Muda Enxertada em Viveiros Próprios, Produtividade Média ha/ano: 2.000 ~ de látex, Va
le do Ribeira, Estado de são Paulo. 
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ca operaçao, devido à dificuldade de os entrevistados forne-

cerem.os dados separadamente. Sobre o corte do porta-enxerto, 

cabe uma explicação"quanto ao uso de antitranspirante uti.liz~ 

do após o corte: os produtores do Vale usam tinta a óleo, en-

quanto no planalto o porta-enxerto é protegido com plástico. 

Com referência aos insumos e equipamentos uti-

-lizados, com exceçao daqueles usados no preparo das mudas, os 

demais são os mesmos usados no sistema de produção já comenta 

dos anteriormente. 

As borbulhas para enxertia -sao adquiridas de 

jardins clonais da própria região ou de produtores do planal-

to. 

Além dos coeficientes .técnicos para cada ope-

ração e das exigências físicas de insumos apuram-se, também, 

dados sobre a produtividade média, por ha/ano. Os dados reve 

1 a r a m que a p r o d u ç ã o m é d. i a. dos s e r i n g a i s a d u 1 tos d o Va 1 e d o 

Ribeira situa-se ao redor de 2.000 litros de látex por ha/ano, 

com sangrias em dias alternados e um total de 250 dias traba-

lhados. 

A produtividade dos seringais do Vale é infe-

rior a dos seringais do pl~nalto e, de acordo com explicaç~es 

fornecidas por pesquisadores do IAC, a produtividade mais ba! 

xa deve-se ao fato de que no Vale ~á necessidade de diversifi 

car os clones, a fim de evitar a ocorrência da doença "Mal-

das-Folhas". Desse modo, recomenda-se clones mais resisten-

tes à doença, porém, com menor produtividade e clones de alta 

produção. 
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Como já foi dito, esses seringais estão com 

idade 'm~dia de 25 anos e não receberam quaisquer tratos cultu 

rais na fase de formação. Contudo, com os novos clones exis-

tentes, muitos deles originários da Malásia, e com um acervo 

máior de pesquisas sobre a hevea, é de se esperar que os no-

vos seringais atinjam produtividades superiores às que hoj~ 

são obtidas. 

SÃo JOSÉ DO RIO PRETO 

- CARACTERIZAÇÃO FíSICA 2 

A Região de são José do Rio Preto integra, ju~ 

tamente com as regiões de Araçatuba e Presidente Prudente, a 

porção extremo oeste do )'P·lanalto Ocidental " . Elas guardam, 

de modo geral, grande homogeneidade paisagística, salvo as 

sal iências da Serra do Diabo no "Pontal Paul ista" e repartem, 

entre si, os extremos I'chapadões rebaixados", entre os quais 

ocorrem os tributários do Rio Paraná. 

A grande homogeneidade estrutural e geológica 

empresta ao relevo regional uma aparência monótona, com exten 

50S chapadões de vertentes convexas suaves. Estes chapadões, 

2 Fonte: SÃO PAULO, Secretaria de Economia e Planejamento (24). 
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em seus nfveis mais baixos, apresentam col inas rasas, terra-

ços e·planfcies aluviais. 

A a m p 1 i t u d e t o p o g r á f i c a p a r a t o d a a e x t e.n são 

da região gira por volta dos 500 m incluindo as faixas hiso-

m~tricas que vão de 200 a 700 m, e distribuindo o terreno en-

tre as seguintes proporções de tipos de topografia: 

Topografia ondulada 77,46% 

Topografia plana 19,22% 

Topografia montanhosa 3,32% 

Do ponto de vista topográfico, a região nao 

apresenta empecilhos à motomecanização das lavouras. 

A distribuiç~o das chu~as. em totais anuais, 

confere aos 48,7l% da área da região, uma precipitação da or-

dem de 1.200 - 225 mm ao longo do eixo maior de divisores de 

aguas, enq~anto que, nas porções perif~ricas, registram-se as 

faixas de: 

1.250 - 225 mm para a porção nodeste cobrindo 

os 41,51% da regiãQ. 

1.150 - 225 mmnas vertentes correspondentes 

aos vales dos Rios são Jos~ dos Doura-

dos e Tietê. 

1.100 - 225 mm restiitos as proximidades da 

calha do Tietê. 

Outro indicador para o regime pluviom~trico in 

teressado ao melhor aproveitamento agrfcola das terras, e o 

--;;::-..----
._~. --:--'-
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numero médio de dias com chuvas, que podem ser visual izados 

através da Tabela 28 em duas localidades da região. 

Quanto aos tipos de solo, devido ao predomínio 

dos arenitos de Bauru, a maioria dos solos da r~gião possui 

características arenosas, apresentando 1 i mi tações quanto -a 

fertilidade. 

Os principais grupos de .50105 que ocorrem na 

Região de são José do Rio Preto são: 

Podzolizados de Lins e Marília - V. Lins 

(32,80%) ; 

Podzolizados de Lins e Marília - V. Marília 

(22,79%) ; 

Latossolo roxo - (11,18%); 

Latosolo vermelho escuro fase arenosa (28,68%). 

Embora a região tenha sofrido um devastamento 

desenfreado de sua cobertura vegetal, deixando como conseqUê~ 

cla solos desgastados, nada impede, face ~s condições clim~ti 

cas regionais, que pr~ticas conservacionistas, uso de adubos 

e corretivos adequados, uso racional do solo e motomecaniza-

ção controlada, possam reabil itar as terras visando ao aumen-

to da produtividade agropastori 1. 

- A HEVEICULTURA NA REGIÃO 

Ao mesmo tempo em que se procedia aos plantios 

de seringais no litoral paulista, area inicialmente escolhida 



Tabela 28. Número Médio de Dias de Chuva, por Mês,. em Duas Localidades da Região de· são José do Rio Preto, 

Estado de são Paulo. 

Loca 1 idade jan. fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Onda Verde 16,4 14,2 12,2 4,9 3,0 2,2 2,2 1 ,5 3,3 9,2 12,8 13, 1 

Pindorama . 13,7 12,2 9,5 4, I 2,3 3,7 1,7 I ,2 3,5 7,7 10,3 11 ,8 

Fonte: SCHRODER, R. Distribuição e Curso Anual das Precipitações no Estado de são Paulo Zona VI I I, In 

são Paulo, Secretaria de Economia e Planejamento (24). 

o 
\TI 
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por apresentar parâmetros ecológicos próximos aos observados 

nas regi~e~ de origem da seringueira, era tentada a implanta-

-çao dessa cultura no planalto paul ista. A exist~ncia de ~xem 

pIares com ótimo desenvolvimento em algumas zonas do planaJ,. 

to, ensejava um futuro promissor para a heveicultura. Do mú-

tuo trabalho do serviço de Expansão da Seringueira e do IAC, 

quer na troca de material clonal, quer na discussão de probl~ 

mas inerentes a implantação da nova cultura, surgiram os prl 

me i r o s s e r i n g a i s r a c i o n a i sem t e r r a s do P 1 a na 1 to pau 1 i s ta. De ~ 

ses seringais pioneiros é que se obtiveram os resultados prá-

ticos de que hoje lançam mão aqueles que lidam com a seringuel 

ra para apregoar e' reivindicar um programa heveícola para são 

Paulo. 

Dos primeiros plantios realizados na região, 

final da década de 50 e início de 60, sobreviveram em franca 

produção, cerca de 62 mi.1 e 500 plantas. Esses seringais, c~ 

mo diz CA~DOSO (9), permitiram o estudo fenológico da cultura 

e, como resultado prático, tem-se hoje 2.520.638 plantas, con 

forme dados da Tabela 3. 

Algumas dezenas de milhares de árvores, cujo 

plantio ocorreu no final da década de 70, já se encontram pr~ 

duzindo, com resultados que ultrapassam a expectativa dos téc 

nicos e pesquisadores. 

Após a tabulação dos dados referentes às pro-

priedades entrev1stadas, observou-se que não havia um sistema 

de produção homog~neo na região. Isto, devido à escassez de 
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técnicos especial istas no assunto e à falta de conhecimento 

por parte dos produtores, por tratar-se de uma cultura sem 

tradição no Estado. Entretanto, para efeito de análise, fo-

ram selecionados três sistemas. 

o primeiro, mais usual, refere-se ã formação 

de porta-enxerto, em viveiro próprio e enxertia no campo, isto 

e, após o plantio dos "cava10s" em local definitivo. As ope-

raçoes realizádas, as exigências de mão-de-obra e maquinárias. 

os insumos e equipamentos requeridos, para a formação de 

hectare, com média de 400 arvores, são mostrados na Tabela 29. 

o segundo sistema é o ma i s ut i 1 i zado pe 1 os gra~ 

des produtores: a muda é formada e enxertada em viveiros pro-

p r i os, u til i z a n d 0- s e b o r b u 1 h a s d e j a r'd i n s c 1 o n a i s t a m b é m f o r -

mados na propria propriedade. Os dados referentes a este sis 

-tema sao mostrados na Tabela 30. 

o terceiro modo de produção é mais usual em 

propr iedades que não dispõem de i nfra-estrutura para formar um 

viveiro. Infra - estrutur~, neste caso, significa 

local apropriado e mão-de-obra. Nesses casos, os produ-

tores adquirem as mudas enxertadas, que podem estar acondici~ 

nadas em sacos plásticos ou balaios ou, então, em raiz nua. Es 

te sistema está representado na Tabela 31. 

Como se observa nas referidas tabelas, as ope-

raçoes usadas, os coeficientes técnicos de fatores de produ-

ção, os insumos e equipamentos, são mostrados para todo o ho-

rizonte temporal e cobrem desde o preparo do germinador (no 

, 
" 



Tabela 29 - Coeficientes Técnicos e Preços dos Fatores de Produção (Maio de 1985), para os Períodos de Fo! 
mação e Manutenção da Cultura da Seringueira, 1 ha, 400 Plantas, Sistema de Produção por Forma 
ção de Porta-Enxerto e Enxertia de Campo, Produtividade Média ha/ano: 2.800 l látex. Região de 
são José do Rio Preto, Estado de são Paulo. 
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9.5. Fi:4 olis:!,a 
9.6. FCr"":lc:c,1 (isca.) 

10. SI",;"; ~ (1) 
1C.I. MJ::I-t:"!-obr" 

n.E>:I .. , p-e .. tos 
1:.1. r.:.!"DC~" pli<.aicas (2) 
!t.:. :.:.=; :' 
., ~ J.I.;: : • 

n.l. ;f''':' •. :'" ... ..::,,~ 

11.S. ÓJ j;: .. ;:l~, -:'''.0 
11.6. r JI :.:\ .. ;Z:~.9J 
11.7.4."'''''':'Jo":l 
!t.:,. "l.i .... :~H ~ ,-:1 ... 

12'. A-t". ::~ .. ,., I'IJq./ ~~"r. 

'. " '9 . 
'9 
'9 

<IIh 

u 
u 
L. 

Cri 

0,91 
0,65 
1.22 
2,00 

10,20 
5.41 

15,00 

0,31 
0.2::1 
:~.~, 

.... toO 
11,00 
50,00 
C,Q8 
I 

60 
100 
28 
33 
1,00 
4,13 

, 3,745,20 

a _ ~ m rn m 
~ m m m m m 
60 60 ro ro ro ro 

4,13 4,13 41,3 _,13 4,13 4,13 

29 

100 
100 

1 
1 
2 
I 

21 

56 

200 
'200 

1 
1 
4 
2, 

42 

4,13 

115 

'00 
400 

2 
1 
B 
5 

85 

4,13 

10\1 

00 
80 
2 
1 
8 
5 

as 

4,13 4,13 4,13 

109 115 10\1 

00 80 80 
SO 80 80 
2 2 2 
1 \ 1 
8 8 8 
5 5 5 

f>S 85 65 
1,450,00 

12.1. ~$I"'''tI'~ •• ;;o h/. 50,15 1 '1 

_,13 

109 

00 
se 
2 
I 
S 
5 

as 

4,13 

115 

80 
80 
2 
I 
8 
5 

as 

4,13 

109 

00 
80 
2 
1 
B 
5 

85 

4,13 

109 

80 
00 
2 
I 
8 
5 

85 

4,13 

115 

80 
80 
2 
I 
B 
5 

85 

4,13 

109 

III 
ao 
2 
I 
8 
5 

as 

4,13 

1011 

00 
ao 
2 
t 
8 
5 

as 

4,13 

115 

80 
80 
2 
I 
B 
5 

as 

4.13 

1011 

III 
00 
2 
I 
B 
5 

as 

4.13 

10\1 

III 
80 
2 
1 
8 
5 

as 

4,13 

115 

00 
00 
2 
I 
8 
5 

65 

41,13 

10\1 

ao 
III 

2 
'I 

8 
5 

as 

4.13 

1011 

ao 
80 
2 
I 
8 
5 

as 

4,13 

11S 

ao 
III 
2 
1 
8 
5 

as 

_,13 

1011 

00 
80 
2 
I 
B 
5 
~ 

z.z. C.""l C'.' .-IJ·.··;!do u 10.500,00 0,0076 . 
l.3. ~ec~~') .;,. ~",,,6~1t... Cr$ 1 C.OO 4.00 4.00 <,00 4,00 4.00 ",00 4,00 ~.OO ",00 4,00 4,00 4.00 4.00 4,00 ".00 4.00 4.00 4.00 4.00 '.CO 4.00 _,00 4.00. 4.00 '.00 •• 00 
2.4. :'/"1 . .:: .. ol~~_E-" ten'.'I!'..:Iq. C,.$ 1 22?,~, %Z9.SZ 229.5~ 229.$:: 2ZQ.SZ 229,52 2Z9.SZ n9.S2' 22'J.SZ- ZZ'J.SZ 91.1:16 91.!16 91,fi6 91.l'6 ~1.&. 91.M 91.'1.6 91.06 91.e.e. 91.116 91.M ~l.rfo ".M 41.M 01.rtj SI,AG ru.t'6 
2. s. ~ ... ~L,r" ... ; :'j J :e ...... CrS 1 SOi.eS sal,es SSl.SS 581.88 Sal.GS 581.88 581,I5S ~al.ea SC1.8S Sel.S3 581.88 58i.68 "tll.~1j S81,M Slll.M 581,00 S21,3Jl Sel.t!S sel,ss !>f!1.B-A ~nl.f\8 \tl1.tII' ~~I.t1R !lISI,tl.oI "a1.M 'lo~I,tl.:j ~",I.bft 

í') :.':. ... >!.:.t- .... :..-~~ oI::'! .. ~.J-a ~t r: .. i,..~' .. (.41.a t .. ês anes. sAn~,.h, t;lMíI"'a~en~e diu. coleta de tãte-l'I t! t'l!rnall'bt; consider<lu .. se 251 cb.s ;)rvol"'e's em c.on.diÇi5C$ 
'le H"i"l, ri:! t~ ,"Q; SC:. hO i9 ilM e :00: "IiAf'tir do 8Q &1'10. 

(Z) ,:C" .. ,:--,.-:",-~e ,...;)Ç,~'C';O 4,.. ... ,,1 d~ 20:. a p,rt1r tW 9Q ano 
r-:n:lt: C.r.::.:.\ ,e1et.a=Os HrA.ro:" Oe ~s::':.Jis. de c.a~. 

o 
CO 

27' 



Tabela 30 Coeficientes Técnicos e Preços de Fatores de Produção (maio de i985) , para os Períodos de For~ 

maç~o e Manutenção da Cultura da Seringueira, ha, 400 Plantas, Sistema de Produção por For-
maçao de Mudas Enxertadas em Viveiro Próprio, Produtividade Média ha/ano: 2,800 R.. de látex, Re .- de são José do Rio Preto, Estado de são Paulo. glao 

I:~~ U",dade 
Proeto' 10 11 12 13 li IS 16 11 le 19 20' 21 U l3 14 Z5 26 27 (b CrI 1000) 

1~ (,ennn.lCO" 
1.1. PI"'tPlr"O do gtf'!ft;n.adcn" dIh 15.00 0.12 

2. "h'~'r~ 
~:~: i~~~;,~J. ~_~a d/t SeS,ES 0.'0 

dlt 1'::5,S6 0.0' 
;:.~. Gr~ :e~~:iQ : d" 217.'8 0.04 

~:~: ~~~~;;~., 1): t<MtçlO 
d/t 1~7.e7 0.01 
dlt 118.30 0.03 

2.6. rl",)"O:;;: D-lan!.io Sf'~t.S dI" 15.CO 1.00 
2.i. :rq:~~]o . 41h e d/t lS,OJ/IS4.38 0.2410.12 
Z.E. (a::"l'a ~d.h.41 dI' 15.00 2.64 
:.:i .. t.r:~e .. tl. . d/h 1~ .00 6,00 
2.1~. ~":S.l.~Jr,.é:~o doS e-n,;ertcn d/h 15.00 0.40 
2.li. ; ... '?~.e"!'4 dlh 15,00 1,'0 
2 .• :. :el:õptaçd:J ~~t. p.~II.. dlh 15.0' 1.20 
2.13. ~"rJr.~ ... e ~\,..:"s :::Jaf raizes dlh 15,::10 6.64 
2.1':, ~(.:;r.C:l':' ::"~ . .:en!.o "h 15.00 4.10 

t ~i: ~;;;~tt! • fO';9a 
dit 18',jEs 0.20 
dlh 15.CO 0.'0 

\, J:·i~~ .. ~ 
3.1. ::.ld,.,o c!o1o~it,co .g 0.11 CO.OO 
J.2. ~~-.... I'l tes "g 15,00 20.00 
.l.l. ::.:~:; :.:..~: .. la:iO cab. 'g 1.45 40,00 
3.4. r':l~Ir.'~ (Isca) " 5.41 1.:,,' 
3.5. ';::"-:;_~d::; ' .• U·II:') · 2.00 70.00 
J.ti. ;1:4 çldH. :!iel'l.urU. '9 10,ZO 1.20 
3.1. Sd~Jl~.-:a ç'isti,~ · 0.013 600.00 

.c. p t clt' :1I~ C1!! ~1"":1 tl 
4.1. ~r~.;-;':'" d/t 185.56 0.44 
t.Z. ç,"a'.l:',;;?"::' ~t;"'2 (Zr;:) d/t 221.28 0.32 
",3. (Ior ... " a.:- t.i.~1 dlh • dlt lS,COJ1S3.55 0,33/0.21 
'.4. 5wlr.4~jo dlh • dlt 15 ,CO!1el.3S 0,10/0,19 

S. ~h'"l:Io. 
S.l. t"J, .. tCl-:i., Ol' covas dlh 15.00 0,46 
S. 2. t~ .• iE-~-~n:c di' 15,00 1.98 
5.3. k.:i'~ã" ct" plantiO dlh 1S,CO O." 
5,4. ~r.i!,flr:. gl$tr. r.",das dlh • d/t 15,01/187.58 0.38/1,26 
!l.5. Pl.l .. tl: dlh 15.00 2,32 
S.e. =e;' t" , (10') d/. 15.00 0.23 

6. 1"a-:.os c .. lt. "s 
fi.1. ~'t';n lU:) dlt 180.38 1.00 
5,Z. !:_~~-;3,~ e,:, c:t>et'tur. d/h 15,00 0,62 0,55 0.55 0,41 O,e1 0,41 0.41 
5.3. C~: :";1 "oE.~ .. ~,.d (2.11.) </t 20S.2C 0.S6 0.44 0.62 0.62 0.52 0.62 0.52 0.41 O"Cl 0.41 0,41 0,41 0.41 0,41 0.41 0.41 0,41 0,41 O •• , 0.4' 0.41 0,41 0,41 0.41 0.41 O," 0.81 
ti,-'. ~ t:', .. ~ -~'l'Ja 1 (SAi ," IS,CO 5.66 4.13 4,13 '.13 4.13 4.13 4.13 
fi.l). ~' .• o!~~ i '~r-;I?!f (4x)- dI' IS.C' 0.65 0.55 0.65 0.65 0.65 0.65 '0.65 0.55 0.65 0.55 0.65 0,65 0,65 0.65 0.65 0.65 0,65 0,65 0.65 0.65 0,65 0,65 0,65 0.65 O,6S 0.65 0.65 
E.€. L •. ::Ir:ta (.h) dlh . ~~:~ 1.27 0.90 
fi.l. (~;In,) na ccroa p_) di' 4.00 4,tIl 4.80 4.80 ".80 4.00 4,00 4.80. •• ro 4,00 4.1:0 4,&1 4.SO ~.OO 4.00 -.00 4.00 ~.tIl '.m ',til 

7. In5~"~ 
7.1. SuHato de 400:'110 .g 0.91 60.00 100.00 100.00 120.00 120.00 lro.OO lro,ro 
7.2. S'.:.err",sfato s,l1"plU 19 0.65 100,00 zoa.OO roO.OO 210.00 210.00 210.00 210.00 
1.3. ::lc~to o.: ~ti'5\IO " 1.22 28.00 60.CO 60.00 60.00 60.00 60.00 60,00 

4,1i 1.4, r~r:.iclc" t lSc.a) '9 5.41 4,13 4.13 4.13 4,13 4.13 4.13 4.13 C.13 4,13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4,13 4.13 4.13 4.13 4.11 4.13 4,13 ',,13 ~.13 4,13 C." ~.13 

~7 ~~~~r~;~~~;_,~~. dIh 15.00 29 56 "5 109 109 115 .109 109 115 109 109 115 109 10' 115 109 109 115 lO!! '09 115 109 

.",1, t:-:O<.li~iI~:'I~O'!i 
200 400 00 00 00 00 til 80 00 00 ao 00 00 00 80 80 til 00 00 50 80 I 9.1. c.".-:"",},. p'i~t1c.as (2) u 0.31 100 

9.2. ~1C..a5 (.i:) u 0.20 100 roo 400 00 00 00 ro 00 ro 00 80 ro 00 ro 80 ro 00 t;O ao 80 ~ 80 
~.J, fJ(.~ (':f~'!"~) u 1e.30 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z l Z l 
9.4. F..::; .. ! ée ~-::clar 4.!.O 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I 1 , 1 1 1 1 I 1 1 1 1 
9.5. ElI~c~~ J;ldo;.t;~os U ",00 2 4 a 8 '8 8 S 8 8 8 3 8 8 8 S 8 8 8 8 8 • 8 

. ~.5. i,:-:('r :?TJ~9} u ~':'.fjO 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 • 5 5 5 5 5 5 5 , 5 5 5 
9.7, '!J·.t.~:,HO L 0.98 21 C2 85 85 85 85 85 85 85 P"; 85 85 85 85 85 85 as as 6! B> 85 85 
9.a. ~;: .. :r'~'5 e 1r..,1elllento\ Cr$ 1 3.145.20 1.'50.80 

10. t.c:"I.lt!·~f,::::;;I:et'r03 
1::.~. ~'-:~"~v'!~;:; h/. 00.15 • 1 
:;1.Z. C'H ':<? e-;.rO;>3.a~ · 10.\OO.CO 0.0076 '.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.CO '.00 .e.Cr~ 1~.3, ;' .. ;.t,.c c,.e i.t .. teitc:o-fas crS 1 '.00 ".00 4.00 '.00 4.00 4.00. '.00 '.00 4.()' '.00 '.00 '.00 
l:í,4. ~~ "l<'. c~p. :-~ .. t'./Ir..iq •. - C'I 1 l:!!l,52 229.52 229.52 22~.52 229 .~Z 229 .SZ 229.52 229,S2 2~.fi2 2~.5Z 91.00 91.85 91.86 ~1.136 9'.e6 91.86 91.86 91.86 9',~ 91.86 91,86 9;.66 91.$ 91.86 '91,66 91.66 . 91.~ 
lO.S. "';~rl'a C.s 1 S81.~8 Sal,M Sal.aS 561,88 5S1.se S81.Sa 581,as Sel,M 5Cl.S~ S81.es 531,&a SB1.58 S81.811 s;.n.8S ~Sl.es 581.88 SSt.a.s S8:.Be ~81.SS SSl.SS sa~.A8 5S1,B9 5S1 •. ~ SI:.:.U !'$1.te. !E.I.sa sal.Gb 

(11 C'''~':1':"",=~Sf! a:'l,,·t'.lr, c=~ pa~~t 1 cada tres 1"(1":. u1'lgnll. f'!rQprh.-.e"t~ C=lu, ,"o1eta de litex e ce,"",ar.b1~ (cns1cl~I"OU-$e 250: das ãl"vcf'""e!i em 
c.;;··~I';:'::S O! ~J"ojrii no S;I alio; ~: fiO 1f1 ano e 100.,; li partir cio 69 ano O 

l~1 "~."'~I::~:';.'v' ..... :--:-.dc:;{' '"'\.1111 ~ 20', a :='i!lrti,. I!r, 09 ~"I) \.D 



Tabela 31 Coeficientes Ticnlcos e Preços de Fatores de Produçio (Maio de 1985), para os Perfodos d~ For
mação e Manutenção da Cultura da Seringueira, 1 ha, 400 Plantas, Sistema de Produção por Aqui
sição de Muda Enxertada, Produtividade Midia ha/ano: 2.800,! de látex, Região de são Josi do 
Rio Preto, Estado de são Paulo. + 

,"'. 
I. P~j)'I'~ ~ solo' 

I. t ..... ,. .. ';'0 

1.2. C; .. ,a. Vi'c14 (lx) 

1.3. ( ... ,.v~ ..::: nr'tle-l ...::.=
J.4. S'JltJ,;i:.) 

Z. pliI'n.!;lo 

l.!. JoI'.:rca1õ;;'O OI!' CO"8' 

t.l. C!iie.:..-c"to 
2.l. Ac ... ~a;·~l de plllllt10 

2.4, Tr-a,,\;./dIUr". audas 

Z.'!>. P;.:nÜo 

.'1..5. ~"~:4r;tio (101) 

,. t,..,:O'i cu lt:'''!Iis· 

1.1. ge;as [~x) 

U",t.ed!o • P~r;o 
{tifo tr: l00~} 

d/t les,56 
d/t 227,26 

d/h. d/: 15,00/183,&5 
d/h • 111" 15,C0/182,31 

d/h lS.OO 

d/h 15.00 

d/h 15,00 

d'h • dlt 15,00/187,58 
d/h 15.00 

d/h 15.00 

0,44 

0.32 

0"33/0.21 
0,10/0,19 

0.0'15 

1,98 
0,&& 

O,3en,26 
2.32 

0.23 

10 11 1t 13 14 15 16 17 I! 19 20 :1 22 23 24 :s 26 ~7 

LZ. ;'O'..:b. ~ Cobertura 

l.l. t:4,"Llo ~,:=n1cl {ZJI} 

3,4, C~pir.~ ~"..aal (5 .. ) 

dit 
d/h 
d/t 
IIIh 
d/h 

Uh 

"'h 
d/h 

184,J8 
15.00 

205.20 

15,00 

1,00 
0,62 
O,S6 

S.es 
0,65 

0,55 
0.62 
4,13 
0,65 

1.?7 
0,25 

0,55 
0.62 
4,13 
0,65 

0,90 

0,41 
0,62 
4,13 

0,55 

0.41 
0,62 
4,13 

0,65 

0." 
0.62 
4,13 

0,65 

0,41 
0,62 
'.13 
0.65 

0." 0,41 0,41' 0," 0.41 0,41 0,4' 0'0(' 0,41 0,41 0.41 o,4i 0,4- O".et 0.41 0.41 0',41 0.41 O,e1 0.41 

3.S. Cc.-:U!!: 3: fomi~a (4.' 
3.6. t.;.s~r;~a (.s.) 

. 3.1. Pj:U c:o pCl1tei", 

l.a:. t~:lIM r,a COr")' (J'II:) 

.1, ln$1.. • .cs 

'.1. "'! ... t!.= I!f'lxertadot 

".Z. $ .. 1 hto ~ 4:r-Õ";O 

C.3. SiJ;:erf:;sf4:0 stl"l;Jles 

C.';. C!Cf'eI./J c:l'! potássiO 

-=.5. f:.-m, C~ doi 

S. ~af!C;"'" (1) 

~. 1. ~r,)- 6e·obr. 

6. (:;~i;'d!"'.~~t-s 

6.1. Care o; D!i\UCIS (2) 

6.Z. alCeiS {Z} 

6.3. f"":<I (..!eb'1l"st. 

6 ~. Pe...;,.J de ~ol.,. 

5.S. Sdl-:t!5 p!!UIc;OS 

t>.5. !d:"'õ!: .. '?'X~g) 

fI.7. :.:~r. !tO 

tI.S. ~...iC..l~""5 ~ t1:Iuf;:a:lt. 

1 • .AQf"~ ... ::Ie"";.,.;·::.., ""o;.i tcrr. 

;.1. ,1..2'11"' 'i" 
7.2. ::,15" ~ e<npl nll~O 

1.l. if!~, o::ada ~ er.";Or'?g. 

7 • .\1. Ro:-r.un. 00 cao. ber.f. NQ. 
1.S. ;:~"'U""'''· :ão ;:) terr. 

'9 
09 

'9 

'9 

d/ll 

Cr$ 

h/. 

C~ 

crS 

• C,.$ 

15,00 

15,00 
15,00 

15,00 

'.00 
0.91 

0.&5 
1,22 
5,'·1 

15,00 

0,31 
0,20 

18,30 
&.50 . 

·",CO 

50.00 

0,98 

00,15 

1'.\00,00 

440 

60 
100 

28 
4,13 

3,745,20 

1 

0,0075 

4.00 

229,52 
581,81< 

100 100 

aIO 200 
50 60 
4.13 4,13 

.~ .~ 

WMWM 
5~.U 53~.U 

120 120 

210 210 

60 50 
4,13 4,13 

•• 00 

229,52 
581,83 

',00 
229,52 
581,88 

120 _ 120 

~10 210 

60 60 

~.13 '.13 

29 

100 

100 
1 

21 

56 

200 
roa 

42 

4.00 4.00 

229,52 229.52 
581,88 58! ,88 

0,65 

4.00 

4.13 

1\5 

400 

400 

2 

85 

4,00 

229 ,52 
581,86 

0.65 

4,00 

4,13 

109 . 

!lO 
80 

85 

4,00 

219 .~Z 
581.88 

0.65 0,65 0,65 0.65, 0,65 0.65 0,65 0,65 0.65· 0,65 0.65 0,65 0,65 O,6~ 0.65 0.55 0,65 0.65 

4,00 •• ro 4.00 t.SO 4,00 4.00, 4,00 '.tU 4,00 4,00 4.00 t,l!Il 4.00 ',m ',/lO •• eo ',f!) •• 00 

4.13 ',13 

109 .115 

ao 
ro 
Z 

!<J 

00 

2 

'.13 

109 

eo 
11) 

Z 

85 85 es 

1.'10,00 

I ... • 

":.: 

4.13',: .. 4.'3 

109 

80 

"" 2 

l1S 

'" !lO 

2 
1 

8 

5 • 5 
85 .. es 

4.13 

109 

ao 
. !lO 

2 

85 

4,13 

109 

"" ao 
z 

85 

~.13 

115 

00 
ro 
2 

85 

4,13 

109 

ao 
ao 
2 

85 

4,13 

l~ 

ao 
80 

~ 

85 

4,13 

115 

eo 
lO 

.85 

4.13 

109 

l!Il 
ro 
2 

85 

~,13 

109 

!lO 

80 

Z· 

85 

4,U 

115 

ao 
11) 

Z 

85 

4.13 

"3 

ao 
00 

Z 

a 
~ 

85' 

4.13 

109 

ro 
ro 
2 

85 

",13 

\15 

;, 

ao 
Z 

'.13 
'09 

I!O 

00 

2 

1° 8 
5 

ss es 

1. 

.m ~oo ~oo 4~ 4. ~oo ~oo '. ~oo •• ~oo 4. ~OO •• ~oo ~oo ~oo 4. 
229.5>' 91.1lil 91,86 91,85 91,SS 91,86 91,00 91,as 91,Il6 91.1loI 91,116 91,86 91,86 9.,86 91.,8$ 91,SE 9!.fl6 ",85 
581.S0 581.88 sal.88 !lSl.SZ ~Sl.88 SSl.53 1391.B8 S8l.SS 561.$8 581.813 S81,SS 5B'.$8 581.83 SSl.5:' SSl.~ S81.M 5~!I.ea 551 ;S! 

(Il t."~\I·;'l:'rC.l-"e ;!:: .. rt ... ".J ~"!' peir:el a ca!!.!: t,ri's ~"oIS. San9,.ie pP'OP~;t.r:\ente d1ttl. coleta de látex e cernolrrb1; eonsideroll-'!oe iSt das ãl"'v(l~~s e:'II condições 
~ '!i~"-;1"'. rn: 6~ Ar?: ~.c1 no 11 cf\Q e I~~ ~ "arttr óo 89 ano 

"2; ':~ ..... ;::('rc_'Se "ef-;siçJ'o ~rov4' do! ro:. f pt .. t1,...lo 9\1 ano 

r~":e: :J"óos. c~l~u~a" atrlitres ~e ,,~S:;õ,!io;.!I de C2lt'p'). o 



1 11. 

caso de formação de porta-enxerto e muda) até a sangria, além 

de incluir as remunerações à administração, capital investi-

do em benfeitorias e m~quinas e remuneração ~ terra. 

As diferenças entre um sistema de produção e 

ou t r o b a s e i a m - se, q u a s e que e x c I u s i va me n te, nas e x i~ g ê n c 1 a s de 

dias de serviço de mão-de-obra COmum e no uso de maquinarias, 

no primeiro ano de investimento. 

o primeiro sistema exige um total de 40,4 dias 

de serviço, dos quais 13% refere-se a dias de serviço de tra-

to r. 

Desse mesmo total, 41% dos dias de serviço -sao 

destinados ao preparo do germinador e do viveiro, na formação 

de porta-enxertos. o restante, refere-se ~s exigências re-

queridas para o plantio no local definitivo e nos tratos cu! 

turais. 

-Dentre as operaçoes real izadas apos o plantio, 

a mais exigente, em termos de mão-de-obra, é a capina manual, 

operação que é rea 1 i zada, em méd i a, c i nco vezes ao ano, se-

guindo-se as operaçoes de enxertia e proteção do porta-enxer-

to que, como j~ foi mencionado por ocasião dos coment~rios so 

bre os seringais do Vale do Ribeira, é feita com saquinhos pl~~ 

ticos a fim de evitar a ev~poraç~o da seiva. Esta proteção é 

posteriormente retirada. 

o segundo sistema, por ser mais "sofisticadd ' , 

exige maior uti lização de mão-de-obra, principalmente, no pr~ 

paro do germinador e na formação das mudas, pois, neste caso, 
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as mudas (porta-enxerto) sao enxertadas no pr6prio viveiro e 

transplantadas para o campo. Este sistema requer um numero 

maior de operaç~es na fase da formaç~o da muda e, co~seqUent~ 

mente, mais mão-de-obra. 

P a r a um t o tal de 4 4 , 3 1 d i a s de s e r v i ço, no p r..!.. 

meiro ano, somente o germinador e o viveiro exigem 65% dos 

dias de serviço, tanto de mão-de-obra comum como de tratoris-

ta. o uso de trator, tanto neste sistema como no anterior, 

restringe-se, piaticamente, - -as operaçoes de preparo do solo; 

a fas~ de tratos culturais requer um uso restrito de trator, 

praticamente s6 na operação de capina mecinica. 

o terceiro sistema e o menos exigente em dias 

de mão-de-obra, pois as mudas são adquiridas já enxertadas. 

- -As operaçoes, neste caso, sao as real i zadas no campo: preparo 

de solo, plantio e tratos culturais. 

Em termos de insumos, os dois primeiros siste-

mas de produção são os mais exigentes, pois, além dos insumos 

usados no viveiro, há os ferti 1 izantes usados ap6s o plantio 

definitivo. 

Em qualquer dos casos, a adubaç~o é feita, em 

média, até o sexto ou sétimo ano. No presente trabalho, foi 

considerada adubaç~o até o sétimo ano, com base em trabalhos 

de pesquisa e informações de técnicos e pesquisadores. 

Na fase adulta do seringal, do oitavo ano em 

diante, os tratos culturais restringem-se às capinas e ao com 

bate à formiga. Nesta fase, as operações concentram-se na san 

gria. 
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Com o objetivo de simplificar as matrizes con-

siderou-se, na operação de sangria, a abertura de painéis (re~ 

lizada a cada três anos), a sangria propriamente dita, a cole 

ta do litex e do cernambi. 

A sangria em cada arvore é real izada em meia 

espira~ e em dias alternados, . S d 
sistema --2-; --2- mas, hi produ-

tores que estão usando estimul~nte para aumentar a produção, 

porem, neste caso, a recomendação é de que a sangria deve ser 

feita a cada três ou, mesmo, a cada sete dias. 

o responsive1 pelo seringal, dedica-se a ele 

durante cinco horas do dia, aproximadamente. A operação ini-

cia-se logo ao clarear do dia e se estende até às 9 ou 10 ho-

ras; no período da tarde é feita a coleta do litex e do cer-

namb i • 

Dado que a sangria e uma operaçao bastante de-

licada, pois requer muita f,irmeza e precisão no corte, o san 

grador é poupado de trabalhos que exigem grande esforço físi-

co, dedicando-se a tarefas leves no restante do dia. 

,Os dados referentes à produtividade foram ob-

tidos de 32.000 irvores, acusando a média de 2.800 1 itros de 

látex por hectare/ano, ou seja, 30% a mais da produtividade do 

Vale do Ribeira." 

Tal diferença está associada às variedades elo 

nais usadas numa região e outra, pois enquanto os seringais 

do Vale do Ribeira estão sujeitos ao M~e~aeyeiu~ uie~ os do 

planalto difici lmente correm esse risco. 
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Por ocasião da pesquisa de campo e mesmo nos 

dias atuais, toda a produção de borracha do Estado de são Pau 

10 é comercializada na forma do látex in natura, pois os pro

dutores ainda não dispõem de usinas para processamento da bo~ 

racha bruta. Contudo, futuramente, a tendência é partir para 

a comercialização de folhas fumadas, pois já existe no Esta

do tecnologia para a montagem de miniusinas nas propriedades. 

A vantagem consiste em obter um produto final com melhores 

características técnicas e melhor aceitação no mercado, além 

de faci I itar o transporte e o armazenamento. A. us i na de pro-

cessamento apresenta, como vantagem adicional, um aumento no 

lucro do produtor, pois, de acordo com BERNARDES et aI i i (2), 

os preços estipulados pelo Conselho Nacional da Borracha (CNB) 

e que sao homologados pelo Conselho Interministerial de Pre-

ços (CIP) para os vários tipos de borracha seca, são mais com 

pensadores do que o preço pago para o látex in natura. 




