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Oficio	nº	007/2017	 	 	 Gaúcha	do	Norte	MT,	30	de	Novembro	de	2.017.	

	

Senhores	membros	da	Câmara	Setorial	da	Cadeia	Produtiva	da	Borracha	Natural,	
Assunto:	Certificação	da	Heveicultura		Mato-grossense	

	 	 As	 famílias	que	acreditaram	na	cultura	da	seringueira	no	estado	de	
Mato	Grosso,	hoje	estão	pedindo	socorro	para	que	a	cultura	não	seja	extinta,	uma	
vez	que	a	falta	de	políticas	públicas	direcionadas	ao	setor	tem	encaminhado	essas	
famílias	 rumo	 à	 ilegalidade,	 à	mercê	 de	 práticas	 de	mercado	 assimétricas,	 o	 que	
não	produz	benefícios	para	a	cadeia	produtiva,	como	um	todo.		

	 	 Estamos	 nos	 referindo	 à	 aproximadamente	 20	 mil	 famílias,	 que	
dependem	 diretamente	 dessa	 atividade.	 Segundo	 o	 diagnóstico	 das	 plantações	
florestais	de	2007,	o	estado	de	Mato	Grosso	possuía	um	total	de	44	mil	ha	ocupado	
com	o	plantio	de	seringueiras,	distribuído	por	quase	todas	as	regiões	do	estado,	em	
um	total	de	70	municípios,	gerando	renda	e	 	 estabilidade	para	essas	populações.	
Atualmente,	 existem	 40.175,55	 ha	 com	 plantio	 de	 seringueiras	 no	 dito	 estado,	
sendo	 que	 destes,	 cerca	 de	 11	 mil	 ha	 estão	 relegados	 ao	 abandono,	 conforme	
levantamento	preliminar	de	março	de	2015,	feito	pela	Empresa	Mato-grossense	de	
Pesquisa	Assistência	e	Extensão	Rural	S/A	-	Empaer	–	MT.		

	 	 A	 área	 plantada	 está	 cada	 vez	 menor	 devido	 ao	 desinteresse	 em	
manter	 os	 seringais	 em	 pé,	 uma	 vez	 que	 o	 preço	 pago	 pelo	 quilo	 do	 produto	
extraído	não	remunera	os	custos	de	manutenção	do	seringal,	tornando	a	atividade	
antieconômica.	

	 	 	Nos	 últimos	 anos	 foram	 erradicadas,	 no	 estado	 de	 Mato	 Grosso,	
aproximadamente	2	milhões	de	seringueiras,	e	já	há	relatos	de	seringueiros	que,	a	
perdurar	 tal	 situação,	 converterão	 suas	 áreas	 cultivadas	 com	 seringueiras	 em	
pastagens	ou	em	cultivo	de	grãos.	A	seringueira,	Hevea	brasilienses,	é	uma	cultura	
com	alta	utilização	de	mão	de	obra.	Do	plantio	a	colheita,	o	processo	é	totalmente	
manual	tornando	a	atividade	árdua,	durante	dez	meses	por	ano,	com	longevidade	
produtiva	de	até	45	anos.	A	 seringueira	é	uma	cultura	naturalmente	 sustentável,	
propiciando	 a	 recuperação	 de	 solos	 degradados	 e	 melhorar	 e	 nosso	 estoque	 de	
carbono	absorvido.		

	 	 A	Hevea	brasilienses	é	uma	das	únicas	culturas	perenes	que	sequestra	
cerca	 de	 90%	 de	 carbono	 (Ca),	 quando	 em	 produção.	 O	 látex,	 principal	 produto	
extraído	da	seringueira,	quando	é	processado	pela	usina	e	transformado	em	GEB,	é	
puro	 carbono	 sequestrado,	 e	 quando	 consideramos	 a	 atividade	 do	 pequeno	
agricultor	 familiar,	 a	 cultura	 auxilia	 na	 complementação	da	 receita,	 contribuindo	
para	a	fixação	desse	homem	no	campo,	uma	vez	que	sua	manutenção	permite	que	
o	 agricultor	 possa	 desenvolver	 outras	 atividades,	 as	 chamadas	 SAF’s	 (Sistemas	
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Agro-Florestais).	São	dois	demonstrativos	que	vão	de	encontro	à	estratégia	PCI	do	
Governo	de	Mato	Grosso,	uma	vez	que	a	atividade,	conserva	e	promove	a	inserção	
do	trabalhador	rural	em	uma	sociedade	mais	justa.	A	estratégia	do	projeto	do	PCI	
contem	metas	arrojadas	para	serem	cumpridas	até	2020	-,	devendo	a	heveicultura	
ser	 uma	 parceira	 fundamental,	 objetivando	 ao	 estado	 o	 alcance	 das	 metas	
apresentadas	na	21ª	Conferência	Global	do	Clima,	em	Paris.		
	 	 O	 estado	 de	Mato	 Grosso	 necessita	 impulsionar	 a	 sua	 produção	 de	
látex,	e	a	entidade	que	tem	um	papel	crucial	no	ressurgimento	desta	atividade,	no	
estado,	 aos	 olhos	 do	 mercado	 consumidor	 é	 a	 Associação	 dos	 Heveicultores	 do	
Estado	de	Mato	Grosso-AHEVEA.	A	associação,	atualmente,	mira	suas	forças	para	a	
reativação	 da	 cadeia	 produtiva	 da	 borracha	 no	 Estado	 de	 Mato	 Grosso,	 em	
conjunto	 com	a	 implantação	da	 certificação	da	borracha	produzida	no	município	
de	Gaúcha	do	Norte,	localizada	a	564	km	de	Cuiabá.	Mas	também	está	à	frentes	de	
outras	ações	que	lhe	renderam	conquistas	consideráveis,	tais	como:	
• Reajuste	do	Preço	de	Pauta	junto	a	SEFAZ-MT;	
• Filiação	na	Associação	Brasileira	Produtores	de	Borracha	Natural	–	ABRABOR;	
• Garantia	do	Preço	Mínimo	Nacional	do	CVP	à	R$	2,00	para	o	Produtor;	
• Inclusão	 do	 Estado	 de	Mato	 Grosso	 no	 PEPRO	 –	 Prêmio	 Equalizador	 Pago	 ao	
Produtor	 Rural	 de	 Borracha	 e/ou	 sua	 Cooperativa	 –	 PEPRO	 Nº	 191/14,	
publicada	em	23	de	outubro	de	2014;	

• Comunicado	da	Companhia	Nacional	 de	Abastecimento	DIRAB/SUOPE/GEOPE	
Nº	225,	de	27/10/14,	que	estabelece	o	Prêmio	Máximo	de	R$	0,30	por	quilo	de	
borracha	natural	53%	de	DRC	no	Mato	Grosso;	

• Retirada	 da	 Lista	 de	 Preços	 Mínimos	 da	 SEFAZ-MT	 ‘’PAUTA	 DA	 BORRACHA	
NATURAL’’	os	produtos:	Látex	de	Campo,	CVP	e	Cernambi	Rama;	

• Homologação	 Mundial	 da	 quantificação	 de	 sequestro	 da	 seringueira	 na	 CS	
Borracha	Natural;	

• Homologação	 nacional	 para	 implantar	 a	 metodologia	 da	 certificação	 na	
produção	da	borracha	natural,	com	o	projeto	inicial	em	Gaúcha	do	Norte	MT;	

• Levantamento	preliminar	da	EMPAER	das	áreas	com	seringueiras	no	estado;	
• Integração	da	COOPSOB	com	Gaúcha	do	Norte	para	montagem	da	Cooperativa	
local;	

• Levantamento	dos	municípios	que	jogam	pneus	em	desuso	no	lixo;	
• Estudo	da	viabilidade	da	AHEVEA	recolher	e	fornecer	pneus	em	desuso	para	a	
Votorantim	MT;	

• Estímulo	a	organização	de	produtores	em	associações	e/ou	cooperativas;	
• Tratamento	 tributário	 e	 creditício	 diferenciado	 aos	 produtores	 de	 borracha,	
com	 o	 propósito	 de	 se	 evitar	 a	 derrubada	 de	 florestas	 plantadas	 (seringais	
velhos).	

Solução:	
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• >Outro	trabalho	importante	da	AHEVEA,	o	Projeto	“Seringueiro	ECO”	terá	foco	
principal	 na	 certificação	 dos	 heveicultores	 que	 preencham	 os	 requisitos	
necessários,	 e	 que	produzam	borracha	 com	qualidade,	 dentro	dos	parâmetros	
socioambientais	 estabelecidos	 pela	 associação.	 A	 intensão	 da	 associação	 é	
fortalecer	 a	 produção	 de	 borracha	 limpa,	 e	 com	 a	 adoção	 da	 certificação,	
propiciar	um	bônus	 financeiro	por	quilograma	de	borracha	natural	produzida,	
independente	do	preço	de	mercado(commodities).	O	recurso	para	o	bônus	viria	
de	um	fundo	administrado	pelas	indústrias	de	pneumáticos.	O	seringueiro	terá	
papel	 fundamental	 neste	 processo,	 através	 da	 coleta	 dos	 pneus	 inservíveis	 e	
descartes	 de	 artefatos	 de	 borracha,	 em	 toda	 região	 abrangida.	 Outra	 vertente	
importante	 que	 a	 AHEVEA	 trabalha,	 no	 que	 diz	 respeito	 à	 recuperação	 da	
heveicultura	 no	 estado,	 com	 a	 reativação	 de	 usinas	 para	 o	 processamento	 de	
látex.	Assim	teremos	uma	agregação	de	valor	da	matéria-prima	consumida	pela	
indústria	 de	 pneumáticos,	 artefatos	 leves	 e	 recapagem.	 Outro	 ponto	 que	 vale	
ressaltar	é	que	nosso	teor	de	borracha	seca	ou	TBS	(DRC,	Dry	Rubber	Content)	
médio	é	de	58%,	bem	acima	da	média	brasileira,	que	é	de	53%(BB	e	CONAB).	
Para	a	indústria	este	TBS	(DRC)	elevado	reflete	diretamente	na	obtenção	de	um	
produto	final,	com	muito	mais	qualidade	e	custo	reduzido.	

	 	 A	reativação	da	atividade	heveícola	no	Estado	de	Mato	Grosso	passa,	
necessariamente,	pelo	financiamento	da	recuperação	dos	seringais	já	implantados,	
pois	há	a	demanda	pela	matéria-prima	nas	indústrias	locais,	e	assim	fecharíamos	o	
tripé	 da	 cadeia	 produtiva,	 que	 é	 a	 produção,	 o	 processamento	 nas	 usinas,	 e	 a	
indústria	 consumidora.	 Atualmente	 existem	 linhas	 de	 financiamentos	 para	
implantação,	Ex:	FCO	Verde,	mas	estamos	em	um	dilema	que	é:	COMO	REATIVAR	O	
QUE	JÁ	ESTÁ	PLANTADO?	A	resposta	está	na	oferta	de	financiamento	que	atenda	
quem	já	está	na	atividade,	com	carências	compatíveis	e	juros	que	assegurem	a	boa	
execução	da	atividade.	A	associação	projeta	que	com	financiamentos	adequados	e	a	
venda	do	produto	(borracha)	com	emissão	de	nota	fiscal,	aproximadamente	5	mil	
famílias	retornarão	à	atividade	já	nesta	safra.	Esta	reativação	da	produção	somado	
a	reabertura	das	usinas	já	instaladas,	mas	desativadas,	ou	implementar	a	produção	
de	folhas	por	mini-usinas	nos	municípios	produtores	refletirá	em	um	incremento	
na	arrecadação	e	um	crescimento	exponencial	do	setor,	com	custos	bem	reduzido.	
Nos	últimos	anos	o	pais	importou	do	continente	asiático,	70%	desta	matéria-prima	
para	 seu	 consumo	 de	 borracha	 natural,	 mesmo	 a	 Hevea	 brasiliensis	 sendo	 uma	
espécie	originalmente	brasileira.	Mas	há	a	certeza	de	que	com	ações	pontuais	e	a	
implantação	 de	 uma	 política	 específica	 para	 a	 produção,	 industrialização	 e	
comercialização	 de	 borracha	 natural	 certificada,	 podemos	 transformar	 o	 Estado	
em	uma	referência	na	produção	de	látex	com	qualidade,	borracha	solida	e	artefatos	
leves.	

CLODOALDO	MACCARI	
DIRETOR	PRESIDENTE	


