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Editorial
Cenário Promissor 

para a Heveicultura 
Paulista

O Estado de São Paulo é conhecido 
por sua contribuição em várias áreas e, 
principalmente, pela pujança e diversida-
de da sua agricultura. A primeira grande 
contribuição para esse desenvolvimento 
teve início há 123 anos com a criação do 
Instituto Agronômico de Campinas ainda 
na época do Brasil Imperial e se firmou, 
ao longo dos anos, com as suas insti-
tuições voltadas à agricultura paulista, 
como a CATI, há 43 anos responsável pela 
extensão rural e assistência técnica e pre-
sente em 90% dos municípios paulistas 
com as Casas da Agricultura.

E é para oferecer mais um produto e 
fortalecer os nossos laços com o agricultor 
paulista  que chegamos à quarta edição 
da Revista Casa da Agricultura, publicação 
de sucesso nas décadas de 1970 e 1980 e 
que foi retomada neste ano de 2010. 

O tema desta edição é a heveicultura. 
Atualmente, São Paulo  é o maior produ-
tor de borracha natural no Brasil e, com 
as novas implantações de seringais que 
começarão a produzir dentro dos pró-
ximos anos, somadas à renovação dos 
mais antigos, um novo cenário vem se 
desenhando para a heveicultura paulis-

ta. Nas regiões de São José do Rio Preto, 
Jales, General Salgado e Votuporanga é 
possível observar seringueiras em gran-
des e pequenas áreas; são produtores 
que estão investindo em um mercado 
promissor, já que a demanda supera, em 
muito, a oferta. 

O Brasil importa mais de 80% do ne-
cessário em borracha natural e abriga as 
mais conhecidas indústrias de pneumá-
ticos do mundo. Mas, para além dessa 
área, há mercado para os artefatos leves 
e as numerosas aplicações da borracha 
natural. Esta edição é sobre esses mer-
cados, os novos clones recomendados 
pela pesquisa, as orientações para um 
bom gerenciamento, aliado às Boas 
Práticas, e, ainda, as novas tendências, 
como o uso múltiplo da seringueira seja 
em Reserva Legal, seja na indústria mo-
veleira, que oferecem oportunidades 
aos investidores nesta cultura que já foi 
responsável pela pujança do Norte bra-
sileiro e que agora se firma no Estado de 
São Paulo como mais uma opção.

Esta edição aborda, ainda, as linhas 
de crédito e a importância da qualidade 
de mudas na implantação do seringal, 

bem como o esforço da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo em fornecer as condições ne-
cessárias para que a heveicultura seja re-
almente um empreendimento de sucesso. 

Trata-se de uma cultura perene, com 
longa vida útil, e técnicos e pesquisado-
res da Secretaria uniram-se no esforço de 
fornecer as melhores ferramentas aos an-
tigos, novos e futuros heveicultores. Por 
isso, esta edição inclui, também, histórias 
sobre os pioneiros nesta façanha de trans-
formar o Estado de São Paulo no maior 
produtor brasileiro de látex. Conheça as 
avós-seringueiras que chegaram em ter-
ras paulistas no início do século XX e as 
associações que se fortaleceram ao longo 
desse tempo. Entre nesta discussão, de 
novas ideias e tecnologias,  e saiba o que a 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 
por intermédio da CATI e de todos os que 
colaboraram com este tema, tem a ofere-
cer para esta empreitada. 
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RCA – Desde que o senhor teve o primeiro 
contato com a cultura da seringueira, em 
1951, quais os momentos mais marcantes 
pelos quais passou a heveicultura?

JV - São vários os momentos, mas vou 
pontuar os mais relevantes. O primeiro refere-
se à comprovação da viabilidade da cultura 
da seringueira no Estado de São Paulo, por 
meio da ousadia do Coronel José Procópio 
Ferraz ao introduzir, em 1916, a seringueira 
na Fazenda Santa Sofia. Se não fosse sua 
iniciativa de pedir sementes e testá-las em 
terras brasileiras, talvez não tivéssemos 
atingido o positivo panorama atual. 

A segunda fase importante se deu em 1952 com a 
primeira sangria da seringueira em São Paulo, nas 
plantas originadas dos plantios de 1941 a 1944, 
na Estação Experimental do Instituto Agronômico 
de Campinas. Nesse lote experimental estavam 
plantadas seringueiras de outras origens, prove-
nientes da África, e sementes clonais da Libéria. 
Até então, todos os plantios realizados nas terras 
de Pindorama, Santa Eliza, Ribeirão Preto e Água 
Milagrosa, não revelavam condições econômicas 

Jayme Vazquez: vida Dedicada à 
Expansão da Seringueira em Solos Paulistas

de produção. Graças à existência dessas plantas, 
de origem diferente, é que ficou provado que a 
seringueira crescia, florescia, frutificava, produzia e 
era economicamente viável.   

Outro acontecimento histórico foi a instalação 
de campos de cooperação para a produção de 
mudas no litoral. Foi possível comprovar a impor-
tância da seringueira para o litoral paulista e ins-
talar viveiros na região litorânea. Essa experiência 
foi possível graças ao convênio firmado entre o 
Serviço de Expansão e o governo americano, o 
que proporcionou as instalações das fazendas 
experimentais no litoral da Guatemala e da Costa 
Rica. Fui o primeiro técnico brasileiro a observar 
o desenvolvimento da seringueira nesses dois 
centros da América Central e comprovei que o 
Estado de São Paulo apresentava condições eco-
lógicas semelhantes às da Guatemala e da Costa 
Rica e, portanto, favoráveis à cultura. Da mesma 
forma, esse estágio me permitiu conhecer e me 
preparar para a doença mal-das-folhas que, anos 
mais tarde, atingiu o litoral paulista.

Enfatizo, então, o ano de 1960, quando foi 
descoberta a doença no litoral de São Paulo. 

Contrariando a opinião dos fitossanitaristas, 
que pediram a queima de 600 mil mudas pron-
tas para o plantio nos viveiros, com o objetivo 
de não alastrar a doença, o Estado distribuiu 
gratuitamente as mudas enxertadas para plan-
tio no Planalto de São Paulo. Esse foi um gran-
de momento, uma vez que permitiu as instala-
ções de 100 pontos diferentes de avaliação e 
garantiu o cultivo da seringueira no Brasil entre 
1960 e 1964. 

RCA - O senhor faz parte da história da 
seringueira e dos momentos relevantes 
citados anteriormente. De que forma o 
Governo e as instituições de pesquisa e tantos 
outros respeitáveis agrônomos contribuíram 
e contribuem para o desenvolvimento da 
heveicultura paulista?

JV - O Estado esteve presente, em vários mo-
mentos, com a criação de comissões, campos 
de cooperação, centros-pilotos, miniusinas, 
decretos, diretrizes, políticas de incenti-
vo e expansão da seringueira, entre outras 
ações. Já os institutos, como o Agronômico 
de Campinas (IAC) e o de Economia Agrícola 

Para nós, produtores de borracha natu-
ral, o momento do setor não poderia 

ser mais instigante. O crescimento econô-
mico mundial em regiões com grande po-
tencial de consumo de borracha, principal-
mente nos países do chamado Bric (Brasil, 
Rússia, Índia e China), oferece uma pers-
pectiva das mais positivas para a produção 
e o processamento. 

Instigante porque abre uma gran-
de janela de oportunidades, ao mesmo 
tempo em que inúmeros desafios não 
podem ficar relegados a segundo plano, 
em virtude do bom momento de preços 
vivido. Temos as condições adequadas 
para um aumento de produção com 
disponibilidade de terra, clima e conhe-
cimento tecnológico. A seringueira não 
precisa, necessariamente, ser a primeira 
opção do produtor. Ele pode cultivá-la 
dentro da sua propriedade aproveitando 

Borracha Natural: Reflexões
 João Sampaio*

as áreas com declividade e, eventualmen-
te, consorciá-la com outras atividades 
complementares e rentáveis. Além disso, 
também cresce o número de usinas de 
beneficiamento, firmando parcerias com 
os produtores e criando um ambiente de 
negócios mais amplo.

No entanto, tenho algumas considera-
ções para esse cenário de exagerado otimis-
mo. Preços em alta podem levar a excessos e 
prejuízos. Na atividade agrícola, isso é ainda 
mais recorrente. Não é incomum ouvirmos 
que a quebra de safra recorde significou 
queda vertiginosa de preços ou que dema-
siado investimento em tecnologia levou à 
redução da rentabilidade. Por isso, este é o 
momento para refletirmos em busca de um 
desenvolvimento sustentável do setor.

Hoje, o Brasil produz cerca de 110 mil 
toneladas por ano e necessita de 400 mil. 

Dentro dessa perspectiva, o Estado de São 
Paulo, maior produtor brasileiro de borracha 
natural, pode ser extremamente favorecido, 
pois, nos últimos anos, tem conseguido de-
senvolver e adaptar tecnologia na área agro-
nômica e de processamento do produto. 

Para atendermos a essa demanda, mais 
do que produzir, é preciso fazê-lo com qua-
lidade e rentabilidade. Este é o momento de 
investirmos em pesquisa de novas varieda-
des, formas de manejo e capacitação dos 
nossos funcionários (sangradores). A sus-
tentabilidade do setor também passa pela 
rentabilidade e eficiência em cada elo da ca-
deia produtiva. Essa visão global é que trará 
a todos não só o otimismo exagerado, mas 
também os resultados positivos constantes.

* João Sampaio é produtor de borra-
cha natural e Secretário de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo. 

A introdução da seringueira em São Paulo, em 1917, é um enredo escrito por importantes acontecimentos 

e personagens insubstituíveis. Um dos protagonistas dessa história é o engenheiro agrônomo Jayme Vazquez 

Cortez que, desde 1951, trabalha pelo incentivo da cultura no País. 

Sua trajetória teve início na chefia da estação experimental para pesquisas com plantas tropicais no li-

toral paulista, que resultou na instalação, em Campinas e no litoral, dos primeiros viveiros de produção de 

mudas de seringueira. Também esteve à frente do Serviço de Expansão da Seringueira e do Programa de 

Seringueira da CATI, que investiam em pesquisas e experimentos cujo objetivo era solidificar a produção 

heveícola no território paulista. Jayme foi o primeiro técnico do Brasil que visitou e observou os trabalhos 

na América Central e as experiências internacionais vivenciadas pelo agrônomo permitiram que técnicas e 

conhecimentos fossem aplicados em solos brasileiros.

Já aposentado da vida pública, o agrônomo assumiu a presidência da Câmara Setorial da Borracha 

Natural da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo e, desde 2004, preside a Associação Paulista 

de Produtores e Beneficiadores de Borracha (Apabor). Vazquez cuida também da Fazenda São José, em 

Buritama, com cerca de 200 hectares e 100 mil seringueiras. De herança deixou para os familiares a paixão 

pela hévea, tanto que filhos e genros se envolveram com a cultura. 

Na entrevista concedida à Revista Casa da Agricultura, Jayme relembra, junto com sua história, alguns 

capítulos relevantes da heveicultura, avalia o panorama atual da atividade, aborda os desafios e as pers-

pectivas da atividade que, segundo ele, progrediu graças à insistência de pesquisadores e produtores. 

“Dos milhares de sementes vindas da Amazônia para Procópio Ferraz, apenas 27 germinaram. Quando 

achávamos que a seringueira não vingaria, ou que serviria apenas para sombrear o café, a sangria dos 

últimos lotes, resultou em produção. Foi o início de uma atividade em contínua expansão”, avalia Vazquez.

http://www.cati.sp.gov.br/revistacasadaagricultura/03/RevistaCA_03.pdf
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(IEA), bem como a CATI, a Embrapa, a Embrater 
e outras instituições e associações dedicadas 
à seringueira são fundamentais para o desen-
volvimento da cultura a partir do momento 
em que dedicam seus conhecimentos e suas 
técnicas a favor do melhoramento genéti-
co, da seleção de clones com alto potencial 
de produção e do combate às doenças, por 
exemplo, o que contribui para incrementar 
cada vez mais a produtividade do seringal. 

Em relação aos agrônomos, são vários os 
colegas que contribuíram para a heveicultu-
ra e me incentivaram. Cassiano Gomes dos 
Reis, então diretor-geral do Departamento 
da Produção Vegetal da Secretaria da 
Agricultura, onde, em 1954, eu trabalhava na 
área de fomento, incentivou a mim e o Raul 
Gomes Paranhos a estudar a importância da 
seringueira para o litoral paulista. A partir 
dessa pesquisa foi possível verificar a viabi-
lidade da produção e a retomada do inves-
timento nas áreas litorâneas. Outro grande 
incentivador do cultivo da seringueira é o 
agrônomo João Jacob Hoelz que, além de 
ajudar no episódio da distribuição gratuita 
das mudas, ainda contribuiu para as instala-
ções de miniusinas no Planalto de São Paulo 
para beneficiar a borracha produzida nas pe-
quenas plantações da região. 

RCA - As áreas do litoral paulista foram, 
inicialmente, escolhidas para o plantio de 
seringais por apresentarem parâmetros 
ecológicos próximos aos observados 
nas regiões de origem da seringueira, 
mas, ao mesmo tempo, experimentos 
comprovavam que a implantação da 
heveicultura no Planalto Paulista também 
poderia ser um sucesso. Quais são as 
características que fizeram com que o 
Planalto, especialmente o Estado de São 
Paulo, fosse um dos maiores produtores de 
borracha do País? 

JV - Depois que o mal-das-folhas foi identifi-
cado no litoral, em 1960, tentou-se a implan-
tação dessa cultura no Planalto Paulista. A 
existência de lotes com excelente desenvol-
vimento em alguns locais do planalto, sem 
grandes ataques epidêmicos na época de 
reenfolhamento das plantas, quando o clima 
está mais seco, provou que a seringueira se 
desenvolve satisfatoriamente nas condições 
do Planalto Paulista.  

Já o Estado de São Paulo é, atualmente, o maior 
produtor nacional de borracha natural e acre-

dito que muito desse sucesso está relaciona-
do, entre outros fatores, ao intercâmbio com 
países expoentes como Tailândia, Indonésia e 
Malásia, que respondem por mais de 90% da 
produção mundial. A troca de informações e 
experiências entre institutos internacionais e 
paulistas foi extremamente importante para 
o bom desenvolvimento da heveicultura no 
Estado. Além disso, no Estado de São Paulo 
há muita pesquisa e muita tecnologia. Países 
internacionais, inclusive, têm no Brasil uma 
expectativa que nem o próprio governo tem: 
acreditam que o futuro da heveicultura é aqui. 
O futuro da borracha no Brasil é bastante pro-
missor. Não há falta de terra, de demanda ou 
de técnica. Talvez, faltem políticas setoriais 
para que a cultura seja alavancada. 

RCA - Qual a importância da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento, da 
Coordenadoria de Assistência Técnica 
Integral (CATI) e da Casa da Agricultura 
para o desenvolvimento da heveicultura 
paulista?

JV - A expansão da seringueira em terras 
paulistas é estimulada pela Secretaria da 
Agricultura que, desde a década de 1940, cria 
planos de incentivo à cultura. A CATI tem pa-
pel fundamental na heveicultura, a partir do 
momento em que oferece ao pequeno produ-
tor rural vários treinamentos, tanto na condu-
ção dos seringais e nos tratos relativos à cul-
tura, como para os sangradores e, além disso, 
por criar programas que estimularam a reati-
vação do programa de expansão da borracha. 
As Casas da Agricultura têm um potencial in-
comensurável. Os técnicos são capacitados e 
é extremamente importante o investimento 
contínuo nos agrônomos que prestam assis-
tência aos produtores. Eles precisam, além do 
conhecimento técnico, conhecer a realidade 
da cultura, da região em que atuam, os pano-
ramas nacional e internacional. A CATI tam-
bém tem o papel de apresentar alternativas 
de renda aos agricultores, já que a seringueira 
leva de 7 a 8 anos para começar a produzir. 

Outra iniciativa fantástica da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento é o 
Levantamento Censitário das Unidades de 
Produção Agropecuária (Lupa), realizado 
pela CATI em parceria com o Instituto de 
Economia Agrícola. A reunião e a qualidade 
de informações adquiridas também são ne-
cessárias para a criação de planos de expan-
sões não só da seringueira, como de outras 
tantas culturas.

RCA - Quais os panoramas nacional e 
paulista da heveicultura?

JV - Nos últimos 18 anos, a produção nacio-
nal cresceu mais de oito vezes. Nenhuma 
outra cultura agrícola de expressão supera 
essa marca, com exceção do sorgo. A pro-
dução brasileira de borracha natural foi de, 
apenas, 123,1 mil toneladas, em 2008. No 
mesmo ano, o País importou 243,7 mil tone-
ladas do produto. Em São Paulo o plantio de 
seringueira foi crescente entre 1983 e 1992. 
Após esse período, o produtor perdeu o in-
teresse pela heveicultura por causa dos pre-
ços mais baixos.  A partir de 2003, os plantios 
de seringueira voltaram a crescer em São 
Paulo, motivados pelo Plano de Expansão 
da Heveicultura. Hoje, o Estado de São Paulo 
é um grande produtor de borracha natural 
(54,5%), seguido dos Estados de Mato Grosso 
(13,5%), Bahia (12,8%), Espírito Santo (4,3%) 
e Goiás (3,8%). 

Estamos diante de uma situação paradoxal: 
temos em campo um volume grande de mu-
das aptas ao plantio e não temos demanda 
de plantio, por falta de apoio financeiro. Com 
uma demanda crescente, a autossuficiência 
só será alcançada mediante elevados investi-
mentos no setor. 

RCA – Quais os maiores desafios dos 
heveicultores e qual mensagem de 
incentivo o senhor gostaria de deixar para 
esses produtores? 

JV - Acredito que os maiores desafios estão 
relacionados à criação de políticas públicas 
especiais para o setor e às melhores condi-
ções no prazo de pagamento e na carência 
de financiamentos. Os recursos financeiros 
devem estar mais adequados à produção e 
à realidade da cultura e do comércio. Esses 
investimentos são necessários para que haja 
fortalecimento da cadeia produtiva e maior 
geração de emprego e renda. No entanto, a 
falta de recursos atual não invalida o gran-
de potencial do Brasil, principalmente o do 
Planalto Central – São Paulo, Goiás, Mato 
Grosso  - em atender, no futuro, à grande de-
manda do mercado mundial.  A expectativa é 
de que a produção nacional chegue, em 2030, 
a um milhão de toneladas. O sucesso da ati-
vidade se deve à insistência de profissionais 
que há mais de 60 anos batalham pela cultura 
e também a todos aqueles que estão come-
çando nessa tão importante arte chamada 

heveicultura. 

A seringueira se adapta a quase todos os 
tipos de solos. Encontramos seringais 

de cultivo implantados em vários estados 
brasileiros, nos mais diferentes tipos de 
solos, destacando São Paulo, Mato Grosso, 
Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pernambuco 
e Paraná. Além do Brasil, a cultura se espa-
lhou por diversos países da Ásia, sendo, 
hoje, os maiores produtores, com 92% 
da produção mundial, África e América 
Central. O maior problema com relação ao 
solo é a sua profundidade. Pelo porte das 
árvores e pela própria origem da seringuei-
ra na região Amazônica, que apresenta um 
solo muito arenoso, as plantas apresentam 
um sistema de raiz pivotante muito profun-
do para dar sustentação às árvores e um 
sistema radicular de radicelas longas, as 
quais precisam absorver os nutrientes que 
se encontram numa camada de matéria 
orgânica mais superficial. Portanto, deve-
-se evitar o plantio de seringueira em solos 

Plantio e Condução do Seringal

com camadas de impedimentos, como la-
jes de rochas, áreas de cascalho, solos com 
problemas de excesso de umidade e próxi-
mos a brejos. O solo para plantio deverá ter 
um perfil de, no mínimo, 3 a 4 metros livres 
de camadas de impedimento.

Com relação ao clima, devem ser con-
sideradas as variáveis climáticas com os se-
guintes limites: evapotranspiração real (ER) 
de 900mm; deficiência hídrica anual (Da) 
de 0 a 300mm; precipitação anual de 1.300 
a 1500 mm, temperatura de 18º a 28ºC; fre-
quência de geadas e ventos.

Também existem limitações referentes 
a problemas fitossanitários, como o apa-
recimento do mal-das-folhas, Microcyclus 
ulei, em regiões onde não existe um perío-
do de seca definido por ocasião da troca de 
folhas do seringal. Nas regiões com período 
de seca definido, conhecidas como áreas 
de escape, não ocorrem problemas com o 
mal-das-folhas. Tomar cuidado, ainda, com 

áreas em que ocorrem picos climáticos, 
por causa da ocorrência de geadas, assim 
como evitar a implantação de seringais em 
regiões que formam corredores de vento. 
Quanto à topografia, declives acentuados 
não têm se mostrado um fator de impe-
dimento à implantação da cultura. É ne-
cessário manter nesses tipos de áreas, um 
trabalho muito bem-feito de conservação 
do solo e plantio em nível. Áreas favoráveis 
à incidência de pragas devem ser evitadas, 
contribuindo para economizar com pulve-
rizações (inseticidas, acaricidas e fungici-
das), diminuir custos de produção e manter 
o equilíbrio dessas áreas. Da mesma forma, 
devem ser evitados espaços propícios à 
ocorrência de ventos e geadas, que podem 
provocar danos nos seringais. Já foi consta-
tada a morte de plantas de até 2 anos de 
idade com a ocorrência de geadas.

Hoje, graças ao melhoramento genéti-
co, aliado à tecnologia de sangria, existem 

José Fernando Canuto Benesi – Engenheiro Agrônomo - Apta Alta Mogiana/Colina  (SP) jbenesi@hotmail.com
Elaine Cristine Piffer Gonçalves - Engenheira Agrônoma com mestrado e doutorado em genética e melhoramento de plantas / Pesquisadora 

Científica da Apta - elainegoncalves@apta.sp.gov.br
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propriedades que estão produzindo em 
torno de 1.800kg a 2.200kg de borracha 
seca/ha/ano. Num futuro próximo, tere-
mos clones com produtividades muito 
acima de 2.500kg/ha/ano. A recomenda-
ção de clones para implantação de um 
seringal deve levar em consideração, prin-
cipalmente, o tamanho do projeto. Áreas 
maiores deverão ter uma diversificação 
maior de clones.

Fazer a limpeza da área de acordo 
com a necessidade, como arranquio de 
árvores que possam atrapalhar o plantio, 
eliminação de tocos, resíduos de desma-
tamento, etc. Elevar a saturação por ba-
ses (V%) para, no mínimo, 50%. Se hou-
ver plantio de culturas intercalares mais 
exigentes, como soja, milho, sorgo, elevar 
a saturação por bases para 70%. Índices 
maiores que 70% podem prejudicar a cul-
tura da seringueira. A aração, gradagem 
e subsolagem devem ser feitas, principal-
mente em áreas de pastos, em razão das 
camadas compactadas. 

Quando se faz a opção pelo plantio di-
reto, em que se desseca o mato existente 
com a utilização de herbicidas, é preciso 
tomar cuidado com a entrada de fogo na 
área. A seringueira, por ser uma cultura 
permanente, com vida útil de mais de 35 
anos, a ocorrência de erosão após a sua 
implantação é um processo muito difícil 
de ser corrigido. Por isso, devem realizar 
os procedimentos de conservação do solo, 
como construção de terraços e plantio em 
nível, antes do plantio para evitar proces-

sos erosivos. Após o plantio, 
em áreas com maior declivida-
de, é necessário fazer o manejo 
correto das plantas daninhas, 
trabalhando com roçadeiras 
e herbicidas, evitando o uso 
de grades. Evitar o plantio das 
mudas nas bocas das curvas 
de nível, por causa do acúmu-
lo de água, que pode provocar 
a morte das mudas e atrapa-
lhar a sangria (poças de água).  
Utilizar os seguintes espaça-
mentos: Tradicional: 20m2 a 
21m2/plantas (8 m nas entreli-
nhas por 2,50m nas linhas ou 

7m nas entrelinhas por 3m nas linhas); ou 
Opcional: 18m2/planta (7m nas entrelinhas 
por 2,60m nas linhas, ou 6m nas entrelinhas 
por 3m nas linhas). Nesses espaçamentos, 
serão plantadas de 500 a 550 mudas/ha 
(18m2 a 20m2/planta), considerando-se 
uma perda de, aproximadamente, 10% do 
plantio à sangria. Dessa forma, teremos em 
produção um estande final entre 450 e 500 
plantas/ha, considerado o ideal para a cul-
tura. Em áreas mecanizadas, o alinhamento 
para plantio é feito com o sulcador de cana, 
seguido da demarcação das covas que se-
rão abertas manual ou mecanicamente 
com a utilização de brocas.

A época ideal para iniciar o plantio é o 
“de encontro às águas”, em outubro ou no-
vembro. Mesmo que se plante nas águas, é 
recomendado que se tenha um sistema de 
irrigação para o período das secas seguinte, 
ou com tanques tracionados por tratores, 
caminhões-tanque, ou sistema de irriga-
ção por gotejamento, que se torna barato 
quando se tem uma programação de plan-
tio por, pelo menos, três anos e o equipa-
mento vai sendo mudado de lugar.

Os tipos de mudas utilizados para plan-
tio são: a de raiz-nua ou em sacolas plás-
ticas. Para plantio de mudas de raiz-nua, 
utiliza-se o toco parafinado, previamente 
preparado, plantado em covas, onde se 
adiciona água e terra, formando uma lama 
ou barro. As mudas formadas em sacolas 
plásticas devem sofrer uma seleção crite-
riosa no viveiro e podem ser plantadas no 
estádio de esporinha ou com lançamento 
foliar maduro, o mais recomendado.

Para o plantio, é preciso tomar 
os seguintes cuidados:

•	 cortar o fundo da sacola, juntamente 
com a pivotante se estiver enovelada 
no fundo do saquinho;

•	 fazer um corte longitudinal no saqui-
nho, colocando a muda no fundo da 
cova ainda envolta pelo saco plástico, 
com a brotação voltada para o leste      
(nascer do sol);

•	 colocar terra até a metade da muda 
ainda envolta pelo saco plástico;

•	 retirar o saco plástico e acabar de che-
gar terra na muda, sem “socar” essa 
terra;

•	 evitar de todas as maneiras a quebra 
do torrão, responsável pela morte das 
plantas;

•	 fazer “coroa” com capacidade para, no 
mínimo, 20 litros de água;

•	 irrigar logo após o plantio, para aco-
modação da terra junto ao torrão, evi-
tando formação de bolsas de ar.

•	 fazer quantas replantas for necessário, 
para que não fiquem falhas no plantio 
ainda no primeiro ano;

•	 fazer a substituição de plantas fora de 
padrão.

Com relação aos tratos culturais, 
fazer:

•	 irrigação no período da seca após o 
plantio;

•	 desbrota até 2,50 metros de altura, 
não realizando indução de copa;

•	 controle de ervas daninhas com car-
pas manuais no primeiro ano e uso 
de herbicidas do segundo ano em 
diante;

•	 controle manual de mandarovás e 
controle de formigas;

•	 adubação foliar com micronutrientes;

•	 adubação química de acordo com 
análise do solo. 

Gerenciar é adaptar e aplicar todos os conhecimentos adquiridos (técnicos ou não), a 
fim de auferir maiores lucros, preservando a integridade da cultura e da propriedade. 

Um seringal bem formado é o somatório da aplicação de práticas agrícolas ade-
quadas. Da escolha da semente até a explotação, todas as fases da formação do se-
ringal terão de ser extremamente bem executadas, pois a uniformidade, a sanidade 
do seringal, fustes perfeitos,  aliados a um bom  sangrador e um ótimo  gerente,  
farão   o sucesso do empreendimento.

A operação mais importante num seringal adulto é a sangria. A entrada em san-
gria dependerá de vários fatores a serem considerados, sendo o mais importante o 
econômico, pois o seringal tem de gerar lucro.

Desde que a cultura da seringueira se instalou em São Paulo, houve pouco 
avanço na prática da sangria. Na maioria dos seringais, usa-se a prática de parce-
ria, na qual o sangrador “vira dono” e, sabendo ser imprescindível, trabalha no seu 
tempo e à sua maneira.  Por falta de informação ou por comodidade, o patrão não 
se importa, pois, na sua visão, acha que  não desembolsa quase nada (esquece do 
que já gastou)  e sempre tem uma sobra no final do mês.

Geralmente, as sangrias nesses seringais deixam muito a desejar e, em alguns, 
os sangradores “apertam” muito a faca na ânsia de auferir lucros imediatos, inviabi-
lizando os painéis para sangrias futuras.

Algumas crises ou épocas de baixos preços soaram como alerta. Onde se usava esse 
modelo muitos produtores pararam a produção. Outros, mais desesperados, erradicaram 
suas árvores. Aí o gerenciamento fez a diferença. Quem sabia gerenciar não se abalou.

O seringal requer pessoal capacitado e o sangrador, peça chave no seringal, 
deve, além de sangrar com perfeição, ter noções básicas de agricultura e saber ler 
e escrever. Deve ser monitorado por um técnico a quem deve obedecer. Esse, além 
de conhecer bem as técnicas da boa sangria, pragas e as doenças e seu controle, 
deve tomar decisões de quanto e quando aplicar adubos, defensivos, herbicidas, 
estimulantes etc. Também deve fazer todas as anotações necessárias para que se 
saiba exatamente quanto produz cada árvore, cada talhão e cada sangrador e as 
datas de aplicação de estimulantes, entre outras informações importantes. O téc-
nico também deve ser capaz de, ao final de cada mês e ao final do ano, apresentar 
uma planilha de custo ao patrão.

A limpeza do seringal e dos equipamentos de sangria, perfeita equipagem das 
árvores, faca bem “vazada”, tarefas e frequência de sangria adequadas, correta apli-
cação de estimulantes e defensivos, coleta e armazenagem corretas do coágulo, 
fazem o sucesso da sangria.

Se, por algum motivo (chuva ou doença), o sangrador perder alguma sangria, 
terá que fazer o possível para repô-la. É preciso sempre ter sangradores de reserva.

Hoje, nos modernos seringais, há uma grande procura por sangradores for-
mados em cursos ministrados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 
sendo contratados com todos os direitos trabalhistas e não mais em contrato de 
parceria. Nesse novo tipo de contrato, a presença de um gerente se torna mais 
necessária ainda.

Gerenciamento de Seringal em Sangria
Engenheiro Agrônomo Antonio de Noronha Bacchiega – CATI Regional São José do Rio Preto 
Membro da Comissão técnica de Seringueira – anbacchiega@yahoo.com.br
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EXEMPLO

Redução de custo por aumento de frequência e de tarefa

Remuneração mensal do sangrador: R$ 1.500,00

 Casa da Agricultura ׀ 12

MESES %

*Lembrar  que a produção varia em função do clone, solo e clima, idade da 
planta, estimulação e qualidade de sangria. No período de janeiro a junho, 
o dia de sangria vale ao redor de 2,5 vezes o de agosto a dezembro.

Agosto/outubro 100

Novembro/janeiro 144

Fevereiro/abril 258

Maio/junho 229

Frequência Tarefa Ha Custo sangria/ha Tarefa Ha Custo sangria/ha

500 R$ 750 R$

----- árvores ---- ----- árvores ---- -----

d.2 1.000 2,0 750,00 1.500 3,0 500,00

d.3 1.500 3,0 500,00 2.250 4,5 333,33

d.4 2.000 4,0 375,00 3.000 6,0 250,00

d.5 2.500 5,0 300,00 3.750 7,5 200,00

d.6 3.000 6,0 250,00 4.500 9,0 166,66

O que é necessário saber para o bom gerenciamento

CTA- Custo total ano

CTA = Salários + Prêmios + Monitoramento + Eventuais

CDS- Custo dia sangria

CDS  =                             CTA 
     Número de dias sangrados/ano* 

Observação: *Quanto menor for o número de dias sangrados/ano, maior o CDS e menores as receitas. 

Sementes de seringueira

Numa cultura perene é necessário to-
mar o máximo cuidado com as práti-

cas agrícolas adotadas, pois não há como 
refazê-las. E é da escolha das melhores 
práticas, em todas as fases da cultura, que 
dependerá o sucesso do empreendimento.

Para o estabelecimento de um viveiro, 
ou para a compra de mudas, a semente 
deve ser de origem genética conhecida, 
recém-caída (recalcitrante), ter brilho e 
peso característicos. As sementes que 
germinarem após a terceira semana (21 
dias) deverão ser descartadas, pois é sinal 
de baixo vigor. É imprescindível que os 
porta-enxertos usados para a repicagem 
tenham as raízes desenvolvidas e não 
apresentem deformidades e, por ocasião 
da enxertia, estejam em boas condições 
fitossanitárias e tenham de 1cm a 2,5cm 
de diâmetro a 5cm do solo. As borbulhas 
devem ter, obrigatoriamente, origem 
genética comprovada e estar livres de 

Boas Práticas em Heveicultura: da 
Semente à Comercialização

Elaine Cristine Piffer Gonçalves – Engenheira Agrônoma – Apta – elainegoncalves@apta.sp.gov.br

Antonio Noronha de Bacchiega - Engenheiro Agrônomo - CATI Regional São José do Rio Preto - anbacchiega@yahoo.com.br

doenças. E é fundamental que os clones 
sejam os mais adaptados para a região de 
plantio escolhida. 

Por ocasião da enxertia, devem ser to-
mados cuidados, como a escolha da me-
lhor época (evitar períodos chuvosos) e 
das melhores borbulhas. É imprescindível, 
também, desinfetar o material utilizado, 
limpar o porta-enxerto, pulverizar as hastes 
e aplicar fungicida após a retirada do fitilho. 

Para a implantação, selecionar as 
mudas mais vigorosas, com lançamen-
tos maduros, livres de pragas e doenças 
e transportá-las em veículo adequado, 
tomando cuidado no carregamento e 
descarregamento para não danificar os 
brotos e não abalar as mudas. 

Na área de plantio, o risco de ocorrên-
cia de geadas tem de ser mínimo, e o solo 
deve ser profundo e de boa drenagem, evi-
tando áreas muito íngremes, a fim de faci-

litar a mecanização, os tratos culturais e a 
explotação. Evitar o plantio em solos com 
camadas de impedimento (lajes e rochas) 
e solos com problemas de excesso de umi-
dade. Fazer amostragens de solo e análises 
sempre que for preciso efetuar as correções 
necessárias (calagem e adubações). 

Definido o espaçamento, locar as 
linhas de nível e, se necessário, construir 
terraços e lembrar que o plantio em nível 
facilitará a sangria. O espaçamento ideal 
é ao redor de 20m2 por planta, sendo 
18m2 o mínimo recomendado. Evitar 
espaçamentos mais adensados em razão 
da competição entre as plantas.

O plantio deve ser realizado, preferen-
cialmente, em épocas chuvosas, utilizando-
-se mudas padronizadas. Nessa tarefa, não 
esquecer de cortar o fundo das sacolas 
plásticas e tomar cuidado para não destor-
roar a muda. É imprescindível que se faça a 

O gerente, dependendo da época do ano e da oscilação do mercado, terá que decidir qual o tamanho da tarefa e a frequência de san-
gria. Somente trabalhando essas duas variáveis, pode-se perfeitamente equacionar um seringal, visando maior lucratividade.

Para isso é necessário saber que a produção oscila durante o ano, conforme abaixo*

http://www.cati.sp.gov.br/revistacasadaagricultura/03/RevistaCA_03.pdf
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adubação fosfatada na cova, uma vez que 
o fósforo é um elemento de pouca mobi-
lidade no solo. Após o plantio, fazer coroa 
suficiente para armazenar, pelo menos, 20 
litros de água. A primeira rega é  obrigató-
ria, pois ajuda na retirada dos bolsões de ar 
e na fixação da muda ao solo.

Durante a condução, fazer o replantio 
o mais rápido possível para promover a 
uniformidade do estande. As adubações, 
tanto de cobertura como as demais, devem 
ser feitas sempre de acordo com análise de 
solo. Não descuidar da desbrota que deve 
ser feita nos brotos laterais até 2,50m de 
altura. Para controle das plantas daninhas, 
fazer capinas e/ou aplicações de herbicidas, 
deixando, pelo menos, uma faixa de 0,5m 
de cada lado da linha de plantio (Gonçalves 
et al, 2010). No primeiro ano, proteger 
as mudas, se fizer uso de herbicidas, e 
realizar monitoramentos periódicos de 
pragas e doenças e, se houver ocorrência, 
realizar o controle rapidamente. Não fazer 
a indução da copa, deixando que se forme 
naturalmente.

A abertura de painel deve ser feita quan-
do 50% das plantas do talhão atingirem 
45cm de perímetro, a 1,30m do solo, e a sua 
extração for viável economicamente. Logo 
após a abertura do painel, fazer tratamento 

preventivo com fungicida e estabelecer um 
sistema de gerenciamento. De um bom ge-
renciamento depende o sucesso de todo em-
preendimento, portanto deve ser feito por 
pessoa capacitada e sua prática é de maior 
importância na explotação do seringal.

Com relação aos sistemas de sangria, as 
frequências mais utilizadas são: a cada qua-
tro dias (d/4), a cada cinco dias (d/5) e, até 
mesmo, a cada sete dias (d/7), variando de 
acordo com as características da proprieda-
de, como tamanho, disponibilidade de mão 
de obra, entre outros. Fazer a estimulação 
logo após a abertura do painel, ou logo 
após dois cortes consecutivos (“estimula-
ção de chamada”), utilizados para diminuir 
o período de “amansamento” da árvore. 

O intervalo de aplicação do estimulan-
te irá variar de clone para clone e de acordo 
com a frequência de sangria, respeitando-
-se o intervalo mínimo de 30 dias entre duas 
aplicações. Não é recomendado fazer a es-
timulação no período de reenfolhamento 
das plantas, devendo-se deixar o seringal 
descansar por, pelo menos, 30 dias e, tam-
bém, quando o solo não tiver condições 
satisfatórias de umidade. Preventivamente, 
fazer o tratamento do painel de sangria 
alternando-se os princípios ativos para evi-
tar resistência. É importante lembrar que 

o material de sangria deve estar sempre 
limpo, inclusive, as bicas e canecas. Adotar 
a prática de desinfecção da faca de sangria 
com hipoclorito de sódio para evitar a dis-
seminação de doenças. 

Coletar o látex coagulado nas canecas, a 
cada duas ou mais sangrias, quando a pro-
dução ainda não for muito elevada; essa me-
dida trará economia de mão de obra. Após a 
coleta, transportar os coágulos a um Centro 
de Coleta, onde serão pesados e colocados 
em recipientes abertos (caixas de coleta), 
em local fresco, à sombra, onde aguarda-
rão o embarque para o beneficiamento. Os 
recipientes destinados a armazenar os coá-
gulos devem ser de material não corrosivo. 
Durante o tempo de armazenagem, por de-
sidratatação, os coágulos chegam a perder 
de 20 a 30% de seu peso inicial.

Não tomar nenhuma decisão sem con-
sulta prévia a um técnico habilitado, princi-
palmente antes de iniciar o seu empreen-
dimento. A heveicultura é uma atividade 
muito lucrativa, porém, é um investimento a 
longo prazo. Evitar os modismos, os produ-
tos ditos “milagrosos” e a utilização de tecno-
logias que ainda nem foram testadas cienti-
ficamente. O seu sucesso como heveicultor 
dependerá, principalmente, de acompanha-
mento técnico especializado e capacitado. 

A seringueira faz parte de um grupo de 
plantas que produz látex, uma solução 

aquosa que contém, entre outros compo-
nentes, partículas de borracha, cuja proprie-
dade maior está na elasticidade. Nenhuma 
outra substância possui essa qualidade, o 
que confere à seringueira um valor não só 
econômico, mas, acima de tudo, estratégico 
já que a grande maioria da humanidade se 
locomove em veículos com rodas e pneus de 
borracha, muito embora esses pneus não se-
jam, em muitos casos, constituídos apenas de 
borracha natural. No entanto, este é apenas 
um dos usos da borracha natural que pode 
ser encontrada em variados artefatos.

A sangria da seringueira é a operação 
destinada a extrair o látex produzido em 
vasos chamados laticíferos, que ocorrem na 
epiderme (casca) de todas as partes da plan-
ta, porém é no caule que ocorrem em maior 
número e, por esse motivo, a sangria é nele 
realizada. Acredita-se que o látex produzido 
por esse grupo de plantas tenha uma fun-
ção de defesa, mas não se sabe ao certo qual 
sua função na fisiologia da planta.

Portanto, a sangria consiste no secciona-
mento desses vasos, permitindo a liberação 
do látex. O escorrimento do látex ocorre pelo 
fato de a planta possuir uma pressão interna, 
chamada “pressão de turgescência”, que fun-
ciona mais ou menos como a pressão arterial 
dos humanos: sempre que um vaso san-
guíneo é seccionado, o sangue escorre. Da 
mesma forma que o sangue para de escorrer 
após a sua coagulação, assim também o látex 
possui substâncias que provocam a sua coa-
gulação. Também como nos humanos a co-
agulação ocorre para impedir que a pressão 
interna continue a cair, na seringueira quanto 
maior for a pressão de turgescência, maior 
será o escorrimento do látex.

A pressão de turgescência reflete o esta-
do de hidratação da planta que está relacio-
nado com o clima. Quanto mais calor, maior 

Sangria da Seringueira: a Escolha da 
Frequência e a Mão de Obra Qualificada 

Fazem a Diferença na Produção do Seringal

será a transpiração da planta e maior a perda 
de água, reduzindo a pressão. A falta de chu-
va também reflete na pressão, pois a planta 
retira água do solo para realizar seu metabo-
lismo e, com o solo mais seco, a planta ab-
sorve menos água e a pressão diminui. Por 
essas razões, a sangria é realizada nos perío-
dos mais frescos do dia.

Entretanto, a importância da sangria 
não se resume apenas no fato de se retirar 
o produto de valor  econômico, é preciso le-
var em conta que a sangria da seringueira é 
uma operação manual e representa a maior 
parcela do custo de produção do látex. E a 
eficiência da mão de obra é fundamental 
para o sucesso do empreendimento.

Escolha da frequência de sangria define 
vida útil do seringal

Até há pouco tempo, o sistema de sangria 
utilizado adotava uma frequência de sangria 
conhecida como D/2, ou seja, cada lote de 
plantas era sangrado um dia sim, um dia não. 
Cada sangrador só podia trabalhar com duas 
tarefas, ou lote de plantas, cujo tamanho seria 
de acordo com a capacidade do sangrador. 
Cada tarefa possui de 800 a 1.000 plantas, 
então isso significa dizer que um sangrador 
consegue trabalhar apenas de 1.600 a 2.000 
árvores por dia. Atualmente, a frequência vem 
aumentando para três, quatro, cinco, sete e até 
mais dias, o que aumenta, consideravelmente, 
a capacidade de trabalho do sangrador, pois 
ele pode trabalhar mais tarefas, ou seja, de 3 
mil a 7 mil árvores, dependendo da definição 
de qual será a frequência de sangria.

Além disso, a redução da frequência de 
sangria traz mais um benefício que é a econo-
mia de casca. A cultura da seringueira carac-
teriza-se pelo longo período entre o plantio 
e o início da sangria e o alto custo do investi-
mento. No sistema D/2, a vida útil da planta é 
de cerca de 25 anos, nas menores frequências 
a vida útil se eleva para 40 a 50 anos. 

Norberto L. Oliveira Filho – Engenheiro Agrônomo – CATI Regional Marília – norberto@cati.sp.gov.br 

http://www.cati.sp.gov.br/revistacasadaagricultura/03/RevistaCA_03.pdf


Casa da Agricultura ׀ 16 17 ׀ Casa da Agricultura 

A cultura da seringueira tem ciclo produ-
tivo de cerca de 30 anos.  Só esse fato 

justifica a necessidade da adoção de todas 
as técnicas possíveis para que a sua forma-
ção seja realizada de maneira que esse ciclo 
seja realmente alcançado e que, durante o 
período produtivo, a cultura proporcio-
ne resultados econômicos e adequados. 
Mudas de qualidade devem ser conside-
radas como o principal insumo na forma-
ção do seringal, uma vez que constituem 
a base ou o alicerce de toda cultura pere-
ne. De nada adiantarão cuidados como a 
escolha de região edafoclimática propícia, 
espaçamentos corretos, adubações e tratos 
culturais recomendados, se as mudas não 
forem as melhores possíveis. Dessa manei-
ra, é extremamente importante a formação 
de mudas, de maneira que estas alcancem 
a qualidade desejada. 

Vários aspectos são apresentados 
quando da formação de mudas que irão 
garantir a qualidade do seringal a ser insta-
lado. O primeiro detalhe a ser considerado 

Produção de Mudas de Qualidade: 
fundamental para a Formação do Seringal

Antonio Lúcio Martins – Engenheiro Agrônomo – Apta Pindorama – lmartins@apta.sp.gov.br 

é relativo à semente que originará os porta-
-enxertos ou cavalos, os quais serão enxer-
tados com as borbulhas do clone escolhido, 
quando tiverem cerca de 10 meses de ida-
de. Essas sementes deverão proporcionar 
plântulas vigorosas, sadias e as mais unifor-
mes possíveis. Pesquisas recentes permi-
tem recomendar a utilização de sementes 
dos clones GT 1 e IAN 873 como as melho-
res para a formação dos porta-enxertos.  Na 
impossibilidade de obtenção dessas, deve-
rão ser obtidas sementes de pés-francos ou 
híbridos de Tjir16 x Tjir1, que exibam o vi-
gor híbrido necessário para conseguir plân-
tulas vigorosas.  Naturalmente, seleções de 
plântulas no germinador, no momento da 
repicagem e na época da enxertia, devem 
ser feitas para garantir a uniformidade dos 
cavalos quando da realização dessa ope-
ração. Em termos gerais, considera-se que 
um quilo de sementes apresenta cerca de 
250 sementes, gerando, após as seleções 
de plântulas, em torno de 100 a 150 mudas 
aptas a irem para o campo.

Após a escolha das sementes, as pró-
ximas recomendações estão relacionadas 
aos cuidados na confecção de germina-
dores, no enchimento de saquinhos com 
substratos (quando forem utilizados), com 
a adubação adequada e a correta adoção 
das práticas para a condução dos cavali-
nhos até o momento da enxertia. 

Escolhidos os clones de interesse do 
produtor, sempre com base em indicações 
de técnicos, passa-se à obtenção das bor-
bulhas ou gemas que originarão as copas 
do futuro seringal. Esse é o momento em 
que a idoneidade do viveirista é de extrema 
importância: a coleta desse material, seja 
de jardins clonais próprios, seja adquirido 
de instituições credenciadas, deverá ter 
a garantia da identidade genética que se 
deseja, assegurando que as futuras mudas 
sejam realmente do clone indicado.  

A escolha da área para o estabeleci-
mento do viveiro constitui uma etapa fun-
damental na produção das mudas: o tipo 

de solo, a topografia, a disponibilidade de 
boa água, bem como o isolamento que ga-
rante a não contaminação dos substratos.

Existem dois tipos de viveiros que po-
dem ser adotados na formação de mudas 
de seringueira: viveiro de chão e viveiro em 
sacos plásticos.  No primeiro caso, as plân-
tulas passam diretamente do germinador 
para o solo, em espaçamentos que permi-
tam melhor desenvolvimento. Nesse tipo 
de viveiro, são produzidas mudas enxerta-
das de raiz-nua, transplantadas para sacos 
plásticos e, também, aquelas plantadas 

diretamente no local definitivo (no campo). 

Os viveiros em sacos plásticos são aqueles 
onde as plântulas são transplantadas direta-
mente nos sacos plásticos enchidos no local 
do viveiro, enterrados de forma que garanta a 
conservação do plástico e ali são enxertadas. 
Pode haver uma variação em que as plântulas 
de raiz-nua podem ser transplantadas direta-
mente nas sacolas plásticas. Em qualquer tipo 
de viveiro, as plântulas são transplantadas 
após arranquio dos germinadores, depois de o 
solo ou substrato terem sido umedecidos, nos 
estádios de patas de aranha e/ou palito.

A enxertia é o processo de propaga-
ção vegetativa que garante a formação 
de seringais com alta capacidade produ-
tiva, sendo essa operação de grande im-
portância na heveicultura racional, a qual 
é feita com porta-enxertos, no período 
de outubro a março, podendo ser con-
vencional ou enxertia madura, quando 
são utilizados cavalos entre 10 e 12 me-
ses de idade, ou enxertia verde, quando 
realizada em cavalinhos com 5 a 6 meses 
de idade. A maturação das borbulhas uti-
lizadas em cada tipo de enxertia deve ser 
compatível com a idade dos cavalos. O 
pegamento da enxertia é verificado após 

três semanas da operação, 
o qual, após confirmado, 
retira-se a fita. Os cavalos 
são decepados uma semana 
após a retirada da fita.

O tipo de muda produ-
zida depende da forma de 
propagação adotada, sendo 
as mais comuns as mudas de 
raiz-nua, mudas enxertadas 
em sacos plásticos ou mu-
das de torrão. Esses são os 
tipos de mudas mais comu-
mente usados na formação 
dos seringais. Outros tipos, 
como minitocos e toco alto, 
são mais utilizados para o 
replantio. As mudas enxerta-
das em sacos plásticos com 
enxerto brotado, são as mais 
utilizadas atualmente, pos-
suindo algumas vantagens, 
como garantia de uniformi-
dade no seringal e aumento 
no tempo de plantio no cam-
po, possibilitando, até mes-
mo, a redução do período de 
imaturidade do talhão.

A Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento de São Paulo 
publicará, brevemente, as 
normas para produção e co-
mercialização de mudas para 
nortear o setor, auxiliando o 
produtor na aquisição de mu-
das de qualidade, para garan-
tir o sucesso na formação de 
seu seringal. 

http://www.cati.sp.gov.br/revistacasadaagricultura/03/RevistaCA_03.pdf
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Qualidade de Mudas

A qualidade das mudas de seringueira 
produzidas no Brasil e, particularmen-

te, no Estado de São Paulo caiu acentuada-
mente, em razão da falta de uma legislação 
específica para o setor e consequente de 
uma fiscalização no sistema de produção 
de mudas. Evidentemente, que existem 
vários viveiristas com ética e responsabi-
lidade que continuam produzindo mudas 
de excelente qualidade, mas, por outro 
lado, temos uma parcela de viveiristas que 
visam apenas lucro, vendendo mudas de 
péssima qualidade, sem assegurar ao pro-
dutor a característica genética do clone e 
a sanidade das mudas comercializadas. O 
produtor de borracha natural, por exem-
plo, dependendo da origem das mudas, 
acha que está comprando mudas de RRIM 
600 quando, na verdade, está comprando 
um outro tipo de clone com produtivida-
de desconhecida. No futuro, quando o 
seringal entrar no seu período produtivo, 
este clone com produtividade desconhe-
cida vai causar prejuízo para o produtor. 
Mesmo com a publicação da Instrução 
Normativa n.º 29 de 5 de agosto de 2009, 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, esta situação não foi re-
solvida, pois falta uma legislação estadual 
para complementar a legislação federal. 

A Instrução Normativa n.º 29 estabelece 
normas para a produção e para padrões de 
identidade e qualidade de sementes e mu-
das de seringueira, com validade em todo 
o território nacional e estabelece, também, 
que a produção de sementes e de mudas 
de seringueira deve atender aos requisitos 
fitossanitários estabelecidos pela legislação 
específica. Portanto, para complementar a 
legislação federal que trata, basicamente, da 
produção, é importante que os estados ela-
borem normas sanitárias para que a Defesa 
Agropecuária possa fiscalizar o sistema de 
produção de mudas de seringueira. 

A Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São Paulo está ela-
borando uma Resolução com o objetivo de 

Qualidade de Mudas,
 Certificação e Viveiros

Engenheiro Agrônomo Paulo Fernando de Brito - Diretor do Escritório de Defesa Agropecuária de Barretos - paulo.brito@cda.sp.gov.br

disciplinar o processo de produção de mudas 
de seringueira. Essa Resolução estabelece 
exigências para o cadastramento de viveiros, 
para o jardim clonal e para o lote de plantas 
matrizes produtoras de sementes, com o obje-
tivo de assegurar a rastreabilidade das mudas 
produzidas no Estado de São Paulo e, princi-
palmente, garantir a qualidade sanitária e uma 
padronização nas mudas comercializadas.

A publicação da Resolução Estadual 
vai dar competência legal para que a 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária 
possa fiscalizar a produção das mudas de 
seringueira produzidas no Estado e ga-
rantir ao produtor de borracha natural a 
certeza de estar adquirindo uma muda 
de comprovada qualidade sanitária e com 
garantia genética do clone utilizado para 
a formação das mudas. Com a Resolução, 
a Defesa Agropecuária vai poder rastrear, 
inspecionar e ter um banco de dados do 
sistema de produção de mudas de serin-
gueira do Estado de São Paulo. 

Certificação

Certificação de mudas é um sistema 
de produção e sanidade baseado em pa-
râmetros estabelecidos por legislação, 
que definem as normas para produção, 
armazenamento, comércio, transporte e 
sanidade, visando à obtenção de mudas 
sadias, com padrão de produção e com 
qualidade genética. Atualmente, não existe 
certificação de mudas de seringueira por-
que falta legislação específica para o setor.  
Mas, assim que for publicada a Resolução 
Estadual da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, que vai complementar a 
Instrução Normativa n.º 29 do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária vai 
iniciar o processo de certificação compulsó-
ria das mudas de seringueira no Estado de 
São Paulo, a exemplo do que ocorre desde 
2000 com o sistema de produção de mu-
das de citros.   A certificação é um processo 
muito importante para os viveiristas, porque 
beneficia os bons viveiristas, permitindo a 

rastreabilidade e a fiscalização de todo o sis-
tema de produção, e consequentemente, na 
emissão do certificado no final do processo 
de produção das mudas. Em contra partida, 
penaliza os maus viveiristas que não cum-
prem a legislação vigente e que, na maioria 
das vezes, acabam saindo do processo de 
produção por não conseguirem atender à 
legislação. Propicia também benefício para 
produtor de borracha natural, pois a certi-
ficação do sistema de produção garante ao 
produtor a qualidade das mudas que serão 
utilizadas na formação do seringal.

Viveiros

A formação de mudas de seringueira é 
ainda um processo de produção, na qual 
a base de todo o sistema é a utilização de 
terra para a formação das mudas. O can-
teiro utilizado para a germinação das se-
mentes, é formado com areia colocada di-
retamente no solo.  Depois de 15 a 20 dias 
da germinação das sementes é efetuado o 
transplante dos porta-enxertos para saco-
las plásticas que foram enchidas com terra 
ou transplantados diretamente no solo, até 
a enxertia das mudas. Após a enxertia, as 
mudas que foram formadas diretamente 
no solo são podadas e plantadas em saco-
las plásticas, até a formação de folhas ma-
duras, quando são levadas ao campo para 
o plantio do seringal.  

Todo o processo de produção de mu-
das de seringueira demora, em média, dois 
anos.   Portanto, é um sistema de produção 
de mudas muito demorado, principalmen-
te, quando comparado com o de outras 
espécies vegetais.  Além disso, as mudas 
também ficam muito tempo em contato 
direto com o solo, aumentando o risco de 
contaminação por pragas e doenças. Por 
isso, é importante que se invista em pes-
quisa, visando introduzir novas tecnologias 
agrícolas no sistema de produção, com o 
objetivo de diminuir ou mesmo restringir, 
o contato das mudas com o solo e agilizar 
o sistema de formação de mudas de serin-
gueira. 
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Os Sistemas Agroflorestais (SAFs) pressu-
põem o convívio, numa mesma área, de 

espécies de valor econômico com espécies da 
flora nativa (com alta diversidade). As vanta-
gens da implantação desses sistemas se resu-
mem no fato de que a área com essa ocupação 
passa a ter um retorno econômico e possibilita, 
também, a recuperação florestal de áreas des-
tinadas, principalmente, à Reserva Legal (RL), 
em todos os tipos de propriedades (pequenas, 
médias e grandes), bem como nas áreas con-
sideradas de Preservação Permanente (APPs) 
das pequenas propriedades rurais (Agricultura 
Familiar), além de propiciar a esse ambiente 
uma situação de equilíbrio e harmonia, mini-
mizando as possibilidades de instalação de 
pragas e doenças.

A Lei n.º 12.927, de 23 de abril de 2008, 
regulamentada pelo decreto n.º 53.939, de 
6/1/2009, possibilita a recomposição de 
Reserva Legal, no âmbito do Estado de São 
Paulo, com a utilização de espécies arbóreas 
exóticas intercaladas com espécies arbóreas 
nativas de ocorrência regional ou pela implan-
tação de SAFs. Os proprietários ou o titular 
responsável pela exploração do imóvel, que 
optarem por recompor a Reserva Legal com 
plantio de espécies arbóreas exóticas interca-
ladas com espécies arbóreas nativas ou com 
SAFs deverão implantá-la no prazo máximo 
de oito anos e terão direito à sua exploração.

A Resolução SMA 44, de 30 de junho de 
2008, que permite a utilização de Sistemas 
Agroflorestais visando à recomposição das 
Reservas Legais, foi elaborada pela Comissão 
Técnica de Seringueira e pela Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Deverá 
atender aos seguintes princípios, exceto em pe-
quena propriedade ou posse rural familiar:

I - Densidade de plantio de espécies 
arbóreas de, no mínimo, 600 (seiscentos) 
indivíduos por hectare;

II - Percentual máximo de 50% de espé-
cies arbóreas exóticas;

III - Número máximo de 50% de indiví-
duos de espécies arbóreas exóticas ou, no 
máximo, 50% de ocupação da área;

IV - Número mínimo de 30 espécies 
arbóreas nativas, sendo, no mínimo, 10 es-
pécies zoocóricas (espécies de vegetal cuja 
dispersão é intermediada pela fauna), de-
vendo essas últimas representar 50% (cin-
quenta por cento) dos indivíduos;

V - Recomposição total da Reserva 
Legal no prazo máximo de oito anos;

VI - Impedimento do replantio de es-
pécies arbóreas exóticas na Reserva Legal, 
findo o ciclo de produção do plantio inicial.

VII - Averbação da Reserva Legal à mar-
gem da matrícula do imóvel, nos termos 
definidos nas legislações federal e estadual 
pertinentes.

A utilização de Sistemas Agroflorestais 
nas Reservas Legais em pequena proprie-
dade ou posse rural familiar deverá atender 
aos seguintes princípios:

I - Manutenção de densidade de plantio 
de espécies arbóreas de, no mínimo, 600 
(seiscentos) indivíduos por hectare;

II - Percentual máximo de 50% de espé-
cies arbóreas exóticas;

III - Número máximo de 50% de indi-
víduos de espécies arbóreas exóticas ou a 
ocupação de metade da área;

IV - Número mínimo de 30 espécies 
arbóreas nativas de ocorrência regional, 
sendo, pelo menos, 10 (dez) zoocóricas, de-
vendo essas últimas representar 50% (cin-
quenta por cento) dos indivíduos;

V - Averbação da Reserva Legal à margem 
da matrícula do imóvel, nos termos definidos 
nas legislações federal e estadual pertinentes.

A implantação e a exploração de 
Sistemas Agroflorestais dependem de au-
torização da Secretaria do Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo (SMA).

A legislação é dinâmica e o que está em 
vigor é o que foi descrito acima. Os proprie-
tários que necessitarem da averbação da 
Reserva Legal podem dispor desse benefício. 

Seringueira na Reserva Legal
Maria Argentina Nunes de Mattos – Engenheira Agrônoma da Coordenadoria de Defesa  Agropecuária – maria.mattos@cda.sp.gov.br

Elaine Cristine Piffer Gonçalves – Engenheira Agrônoma – Apta – elainegoncalves@apta.sp.gov.br
Carlos Alberto De Luca – Engenheiro Agrônomo – CATI Regional Votuporanga – c.deluca@cati.sp.gov.br

http://www.cati.sp.gov.br/revistacasadaagricultura/03/RevistaCA_03.pdf
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A tendência dos próximos anos é que haja 
um grande aumento da produção de 

borracha natural no Estado de São Paulo e, 
para dar suporte aos agricultores familiares, 
o governo paulista, por meio da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, oferece progra-
mas e linhas de crédito para a cadeia produti-
va da heveicultura. 

Para os agricultores que se enquadram 
no Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf), estão disponíveis 
as seguintes linhas de crédito que poderão ser 
utilizadas no cultivo da seringueira:

Créditos de Custeio: Até R$ 50 mil por 
safra. As taxas de juros são variáveis de acordo 
com o valor financiado, até R$ 10 mil a taxa 
efetiva de juros será de 1,5% ao ano; de R$ 10 
mil até R$ 20 mil, taxa de 3% ao ano; de R$ 20 
mil até R$ 50 mil, taxa de 4,5% ao ano.

O prazo de reembolso do crédito de cus-
teio será de dois anos para custeio agrícola. O 
custeio pecuário e o agroindustrial possuem 
prazo de um ano para reembolso.O venci-
mento do custeio agrícola deve ser fixado por 
prazo não superior a 90 dias após a colheita.

Créditos de Investimento: Para investi-
mentos na sua produção, o produtor poderá so-
licitar, com um projeto de financiamento, até R$ 
10 mil com taxa de juros de 1% ao ano; valores 
entre R$ 10 mil e R$ 20 mil com taxa de juros de 
2% ao ano; entre R$ 20 mil até R$ 50 mil com 
taxa de juros de 4% ao ano. No caso de opera-
ções coletivas, o valor máximo financiado é de 
R$ 10 milhões, limitado a R$ 20 mil por produtor, 
e taxa de juros de 4% ao ano.

Os prazos de carência e de reembolso de-
vem ser estabelecidos conforme a capacidade 
de pagamento do produtor, observando-se 
que, para aquisição de máquinas, tratores e 
implementos novos, o prazo de reembolso 
pode ser de até 10 anos, incluídos até três 
anos de carência.

Crédito para Investimento em Energia 
Renovável e Sustentabilidade Ambiental 
(Pronaf  Eco): Além das linhas tradicionais 
do Pronaf, o produtor pode acessar a linha 
Pronaf Eco, que disponibiliza crédito para 
investimento, desde que apresente projeto 

Linhas de Crédito à Disposição do 
Heveicultor Paulista

Alexandre Manzoni Grassi - Assessoria de Gestão de Políticas Públicas
CATI - amgrassi@cati.sp.gov.br

técnico ou proposta para investimentos em 
silvicultura, modalidade que abrange o cultivo 
da seringueira, ou outras atividades que en-
volvam Energia Renovável e Sustentabilidade 
Ambiental.

O limite por beneficiário e os encargos fi-
nanceiros são os mesmos estabelecidos para 
o crédito investimento do Pronaf. Já o prazo 
de reembolso será determinado de acordo 
com a final idade a que se destinar o crédito; 
no caso de investimentos em silvicultura, o 
prazo será de até 12 anos, incluídos até oito 
anos de carência.

Pronamp

Para os produtores rurais de médio porte, 
aqueles que possuem renda bruta anual de até 
R$ 500 mil, sendo 80% de sua renda originária 
da atividade agropecuária ou extrativa vegetal, 
existe o Programa Nacional de Apoio ao Médio 
Produtor Rural (Pronamp).

O Pronamp fornece crédito de custeio e in-
vestimento. Para custeio, o limite de crédito é de 
R$ 275 mil em cada safra. Já o crédito de inves-
timento é limitado a R$ 200 mil por ano-safra. O 
juro é de 6,25% ao ano, com prazos de reembol-
so para custeio agrícola de até dois anos e para 
o custeio pecuário de até um ano. Para investi-
mento, o prazo é de até 8 anos, incluídos até três 
anos de carência. As amortizações do custeio se-
rão realizadas no prazo de até 90 dias após a co-
lheita ou em até três parcelas mensais, vencen-
do a primeira 60 dias após a data prevista para a 
colheita. No caso do investimento, poderão ser 
realizadas em parcelas semestrais ou anuais, de 
acordo com as receitas da propriedade.

O Pronamp prevê ainda a concessão de 
crédito rotativo para o custeio agrícola e pe-
cuário, admitindo-se a inclusão de verbas 
para atendimento de pequenas despesas de 
investimento e manutenção do produtor e de 
sua família. O limite de crédito rotativo é de R$ 
50 mil, e o prazo de reembolso é de um ano.

Propflora

Outra fonte de financiamento para o he-
veicultor é o Programa de Plantio Comercial e 
Recuperação de Florestas (Propflora), do BNDES.

O Propflora pode ser usado pelos produ-
tores rurais para investimentos fixos e semifi-
xos, como os relacionados ao sistema de ma-
nejo florestal, ao custeio associado ao inves-
timento, às despesas relacionadas ao uso de 
mão de obra própria e implantação de vivei-
ros de mudas florestais. O crédito destinado à 
recomposição e manutenção de áreas de pre-
servação e reserva legal pode ser concedido 
quando necessário para o desenvolvimento 
de atividades agropecuárias na propriedade. 
O juro é de 6,75% ao ano e o limite do finan-
ciamento é de R$ 300 mil por produtor; o 
prazo para reembolso dependerá do projeto 
financiado, sendo que para a heveicultura o 
prazo é de até 12 anos, incluída carência limi-
tada a oito anos para implantação e manuten-
ção de florestas destinadas ao uso industrial.O 
pagamento poderá ser semestral ou anual, de 
acordo com as receitas da propriedade. Esse 
programa tem vigência até 30/6/2011.

Banco estende crédito para a 
Heveicultura Paulista

Na última edição da Agrishow, realiza-
da em abril de 2010, foi assinado um con-
vênio entre a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo e o 
Banco do Brasil para a criação de uma linha 
específica de financiamento para a seringuei-
ra. Em virtude do elevado capital necessário 
para o plantio e ao longo prazo de maturação, 
essa era uma reivindicação antiga do setor.

O Banco do Brasil disponibilizou R$ 20 mi-
lhões, com juros de 6,75% ao ano numa linha 
de financiamento para a heveicultura paulis-
ta. A grande novidade desse financiamento 
em relação ao financiamento com Recursos 
Obrigatórios (RO), normalmente ofertados pelo 
Banco, está nos prazos de pagamento. O produ-
tor terá até 12 anos para pagar o financiamento 
e até sete anos de carência. O teto de financia-
mento é de R$ 100 mil por tomador, limitado a 
R$ 7 mil por hectare. 

Todos esses programas e essas linhas de 
crédito, sem dúvida, serão incentivos para que 
os agricultores expandam a produção da borra-
cha natural no território paulista. 
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Exemplos de arranjos de SAF com seringueira

Esse tipo de arranjo possibilita a im-
plantação de 500 plantas/ha de seringuei-
ra e 625 plantas/ha de plantas de espécies 
nativas

Legenda

S - Seringueira

NP - Nativa de Preenchimento

ND - Nativa de Diversidade

Esse tipo de arranjo possibilita a im-
plantação de 500 plantas/ha de seringuei-
ra e 938 plantas/ha de plantas de espécies 
nativas

Esses espaçamentos contemplam a ne-
cessidade de ter, no mínimo, 600 plantas/
hectare e a necessidade de ser, no máximo, 
a metade da área com espécies exóticas.

Legenda

S - Seringueira

NP - Nativa de Preenchimento

ND - Nativa de Diversidade 
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CASA DA AGRICULTURA  DE POLONI
Incentivo ao plantio da seringueira gera renda, emprego e melhor qualidade de vida

As histórias da Casa da Agricultura de 
Poloni, município pertencente à CATI 

Regional São José do Rio Preto, e da heveicul-
tura na cidade, se confundem: a inauguração 
da CA e o plantio do primeiro pé de seringueira 
aconteceram no mesmo período: início da dé-
cada de 1960. Naquele tempo, o agrônomo da 
então Casa da Lavoura, Persival Costa incenti-
vou e distribuiu mudas produzidas pela Seção 
de Sementes da Secretaria da Agricultura. 

Atualmente, quem incentiva e orienta 
tecnicamente os produtores é outro técnico 
apaixonado pela heveicultura, Harley Carlos de 
Araújo, que ingressou na Casa da Agricultura 
em 1991. “Toda a equipe da CA incentiva a 
heveicultura. Por exemplo, o nosso oficial de 
apoio agropecuário, João Carlos Lourenção 
(há seis mandatos como vereador na cidade) 
leva as reivindicações dos produtores para a 
Câmara Municipal”, diz Harley, frisando que o 
trabalho comprometido de todos os funcio-
nários, técnicos e administrativos proporciona 
um bom atendimento ao produtor rural.

Entre os vários projetos desenvolvidos 
pela Casa da Agricultura, para promover a 
expansão da seringueira em Poloni, que hoje 
figura entre os 10 maiores produtores do 
Estado, está o de melhoria da qualidade da 
borracha produzida. “Em 2009, iniciamos um 
estudo em parceria com o Instituto Paulista 

Cleusa Pinheiro – Jornalista Cecor/CATI

de Tecnologia (IPT) e o Sebrae, 
para identificar os principais 
problemas e apontar soluções 
para que a borracha obtida do 
látex dos seringais de Poloni 
tenha qualidade garantida. 
Com isso, desejamos que pro-
dutores obtenham melhor 
preço na comercialização”.   

A preocupação com a qua-
lidade também se refletiu nos 
cuidados com as mudas para a 
formação de novas áreas, por 
isso, no início dos anos 2000, um 
grupo de produtores, com orien-
tação técnica da CA, instalou um 

viveiro comunitário. “Os produtores alugaram 
uma área, onde foram produzidas milhares de 
mudas que, após formadas, foram distribuídas 
entre o grupo. As árvores oriundas dessas mudas 
já estão em produção”, relata Harley.

Outro ponto de atuação, é a agregação 
de valor à produção. Uma ação importante 
nesse sentido foi a parceria firmada com a 
Universidade de Brasília (UnB), na pessoa do 
professor dr. Joaquim Carlos Gonçalves, que fez 
um estudo para apontar alternativas. “Entre as 
sugestões, a principal foi a construção de mó-
veis com madeira de seringueira. Como está 
sendo feita a primeira renovação do parque 
heveícola do município e, na região, existem 
indústrias de móveis, acreditamos que o forne-
cimento de madeira para a indústria moveleira 
pode ser rentável a longo prazo”, enfatiza Harley.

Metas e perfil socioeconômico da 
heveicultura de Poloni

Depois de várias reuniões realizadas en-
tre membros do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural, técnicos da CATI e re-
presentantes de diversos segmentos, foram 
estabelecidas metas (expressas no Plano de 
Desenvolvimento Rural Sustentável) para am-
pliar o desenvolvimento da heveicultura no mu-
nicípio. Segundo Luiz Gustavo Donda, presidente 
do Conselho, as principais dificuldades identifica-
das para o crescimento de novas áreas estão rela-
cionadas ao alto custo de implantação, à falta de 
mão de obra capacitada para a sangria e à falta 
de beneficiamento do látex pelos próprios pro-
dutores. “Diversas ações foram propostas, sendo 

as principais: lutar por linhas de financiamento 
para a implantação da cultura e para a agregação 
de valor; aumentar o número de cursos de capa-
citação de mão de obra; ter uma atuação inte-
grada das instituições ligadas ao segmento rural, 
para conseguir a implementação de uma política 
de preço mínimo a ser pago pelas empresas be-
neficiadoras”, informa Luiz Gustavo.

Para definir o perfil socioeconômico da 
heveicultura do município, em 2002, foi rea-
lizado um estudo, que contou com a partici-
pação de pesquisadores do IEA, da Comissão 
Técnica de Borracha Natural da Secretaria, 
do presidente da Associação Paulista de 
Produtores e Beneficiadores de Borracha 
(Apabor) e do eng.º agr.º Harley Araújo. 

Segundo informações do relatório publica-
do pelo IEA, os pesquisadores verificaram que a 
seringueira é uma lavoura estratégica do ponto 
de vista do emprego agrícola, mais precisamente, 
na fixação de famílias residentes no meio rural ou 
cuja ocupação esteja relacionada à agropecuária. 
“Os indicadores de qualidade de vida dos traba-
lhadores foram muito satisfatórios”, comenta o 
eng.º agr.º Harley. (A íntegra do documento pode 
ser acessada no site www.iea.sp.gov.br)

O município. Com aproximadamente 
6.500 habitantes, Poloni nasceu da explora-
ção de suas terras com alta fertilidade natu-
ral. Segundo o prefeito, Rinaldo Escanferla, o 
objetivo do poder público municipal é inves-
tir cada vez mais no segmento agropecuário, 
responsável por 90% da economia do municí-
pio. “Os recursos do fundo de participação do 
município são oriundos das atividades agro-
pecuárias. Temos implementado várias ações 

para apoiar os produtores; para tanto, cele-
bramos parcerias e convênios. Após a realiza-
ção do Programa de Microbacias, vamos nos 
empenhar para assinar o convênio, para que 
o município seja beneficiado com as ações do 
Microbacias II. Quanto à heveicultura, esta-
mos atentos para sua expansão, pois, além de 
ser uma cultura diferenciada, que gera renda 
mensal aos produtores, promovendo a sua 
permanência no campo, também movimenta 
o comércio e outras áreas do município”. 

Seringueira transforma produtores em 
empresários e empreendedores

Um exemplo de que a seringueira pode 
mudar a vida de seus produtores é a 
transformação dos integrantes da famí-
lia Paiola, que de produtores passaram 
a empresários. Em 2004, apostando no 
beneficiamento do látex no município, 
os produtores Clóvis e Mariângela Paiola 
e os filhos Renato e Rafael fizeram socie-
dade com outros produtores e criaram a 
DLP Indústria e Comércio de Borracha e 
Artefatos Ltda.-ME. Por motivos adminis-
trativos, em 2009, a família Paiola passou 
a gerir, sozinha, a empresa. “Participamos 
de um curso de empreendedorismo, 
fruto de parceria da CATI com o Sebrae. 
Obtivemos um financiamento pelo 
Banco do Brasil, construímos um barracão na 
propriedade e estamos fazendo investimen-
tos em tecnologia e equipamentos modernos, 
apostando no nicho de mercado de borracha 
diferenciada (produto obtido diretamente do 
látex, com coloração mais clara, indicado para 
o mercado de artefatos leves). O custo de pro-
dução é maior, mas a rentabilidade também, 
pois, historicamente, a borracha clara é vendida 
por um preço 25% maior que a escura.”, ressalta 
Rafael Paiola. Para ampliar ainda mais o negócio, 
a família Paiola tem boas expectativas com rela-
ção ao Projeto de Microbacias II.

Toda a produção do sítio, que é de apro-
ximadamente 25 toneladas de látex por mês, 
é direcionada para a empresa. “Além disso, 
compramos de outros produtores, para man-
ter a produção de borracha entre 10 e 15 to-
neladas por mês”, esclarece Renato.

O início. O Sr. Clóvis iniciou na atividade 
há 34 anos, incentivado por um amigo  e por 

agrônomos da CATI. “Passamos por altos e 
baixos do mercado, mas sempre obtivemos 
um resultado melhor que em outras explo-
rações. A seringueira é a responsável pela 
manutenção da minha família no sítio e pelo 
estudo dos meus filhos”, relata o produtor.

Acompanhando os pais desde pequenos, os 
irmãos Renato e Rafael também se apaixonaram 
pela cultura. Mesmo fazendo faculdade - Rafael 
é formado em administração de empresas e 
Renato em química -, nunca pensaram em dei-
xar a propriedade. “Depois da faculdade decidi 
investir meus conhecimentos para melhorar a 
gestão do negócio”, conta Rafael. Renato tem um 
histórico escolar ainda mais ligado à seringueira. 
“Eu estudava contabilidade. Quando começa-

Quando olho o seringal formado tenho certe-
za de que a seringueira é a melhor opção em 
rentabilidade para a nossa região, pois obte-
mos um bom preço porque estamos em uma 
região onde tem muitas empresas beneficia-
doras de borracha”, comenta o produtor, enfa-
tizando: “mas, para que realmente tenhamos 
sucesso com a seringueira, é preciso seguir di-
reito as recomendações dos técnicos da Casa 
da Agricultura, pois eles sabem as melhores 
tecnologias de plantio e condução. Com 
apoio da CATI, participei de cursos, visitas e 
capacitações na área de gestão rural. Além 
disso, meus funcionários têm participado de 
palestras para sangradores”, diz o produtor. 

O Sr. Agnaldo, que em 1999 ganhou um 
concurso estadual de conservação 
do solo, aponta outros benefícios da 
cultura, além da boa rentabilidade. 
“Sempre tive cuidado com a conser-
vação do solo, porque entendo que é 
uma das coisas mais importantes para 
o desenvolvimento da atividade agrí-
cola. Pela forma como a cultura da se-
ringueira é conduzida, ela é uma ativi-
dade que respeita o meio ambiente”, 
fala o produtor, acrescentando: “ela 
também é muito boa pelo lado so-
cial, pois nenhuma outra atividade 
remunera tão bem os trabalhadores 
rurais, seja empregados ou parceiros”. 

Atualmente, os sangradores que trabalham 
em regime de empregados têm uma remu-
neração em torno de R$ 1.500,00 e os que 
trabalham em regime de parceria, entre R$ 
2.000,00 e R$ 2.500,00. 

Produtor Agnaldo Paschoal ManzattoRinaldo Escanferla – prefeito de Poloni

Parte da equipe da CA: João Carlos Lourenção; 

Fabiano Matos; eng.º agr.º Harley Carlos de 

Araújo; e Silvio César Dias, da Unidade de Defesa 

Agropecuária

mos com a empresa, mudei o curso para química, 
para ficar responsável por esta área tão importan-
te na fabricação de borracha”, diz Rafael.

Atualmente, a empresa e a propriedade 
geram 10 empregos diretos e outros indiretos.

Seringueira: bom negócio, se bem 
orientado

Durante a maior parte de seus mais de 70 
anos, o produtor Agnaldo Paschoal Manzatto 
trabalhou com café e gado. A primeira expe-
riência com seringueira ocorreu há 30 anos. 
“Naquela época não tínhamos muito conhe-
cimento e fizemos muitas coisas erradas na 
condução da cultura”, esclarece. Com o incen-
tivo dos técnicos da Casa da Agricultura, há 
alguns anos decidiu investir novamente em 
seringueira. Não se arrependeu. “Atualmente 
tenho 12 mil pés, sendo três mil em produção. 

Família Paiola: de produtores a empresários 
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Ácaros e Percevejos Podem Prejudicar os 
Seringais Paulistas
Marineide Rosa Vieira – Professora Assistente, Doutora – Departamento de Fitossanidade, Engenharia Rural e Solos 
UNESP Campus de Ilha Solteira – marineid@bio.feis.unesp.br

No Estado de São Paulo, três espécies 
têm assumido a condição de pragas de 

importância: o microácaro Calacarus heveae, 
o ácaro-plano-vermelho Tenuipalpus heveae 
e o percevejo de renda Leptopharsa heveae.

Calacarus heveae é um ácaro muito 
pequeno (de 0,10 a 0,15mm), com apenas 
dois pares de pernas e coloração marrom-
-acinzentada. Ocorre em altas populações 
na face superior das folhas maduras, re-
sultando em amarelecimento e queda de 
folhas. A sua época de ocorrência é de de-
zembro a junho, sendo favorecido por chu-
vas e maiores níveis de umidade do ar. 

Quanto ao Tenuipalpus heveae, apresen-
ta coloração alaranjada ou avermelhada e 
coloniza a face inferior de folíolos maduros, 
ao longo das nervuras, onde a sua alimen-
tação provoca escurecimento do tecido ve-
getal, amarelecimento das folhas e desfolha-
mento das plantas. O período de ocorrência 
é de dezembro a junho, com maiores popu-
lações no final da estação chuvosa.

O desfolhamento provocado pelos 
ácaros resulta em redução na quantidade 
de látex nos meses seguintes ao maior de-
senvolvimento populacional das espécies, 
normalmente a partir de abril.

O percevejo Leptopharsa heveae colo-
niza a página inferior dos folíolos e altas 
infestações podem provocar intenso desfo-
lhamento das plantas, com redução na pro-
dução. O inseto adulto apresenta asas lon-
gas com aspecto reticulado característico. 
Para o Estado de São Paulo, pode ocorrer o 
ano todo, com uma diminuição da popula-
ção durante a fase de senescência foliar.

Clones de seringueira podem apresen-
tar diferenças quanto ao ataque das pragas. 
Os clones GT1, IAC 15 e IAC 40 são resisten-
tes à infestação de C. heveae e T. heveae, 
mas o GT1 é suscetível ao percevejo-de-
-renda. Os clones PR 255 e IRCA 111, apesar 
de permitirem um bom desenvolvimento 
dos ácaros, são tolerantes, não desfolhan-
do com facilidade. O clone PB 235 é mui-
to suscetível à infestação dos ácaros e do 
percevejo-de-renda.

Em alguns seringais paulistas, tem sido 
realizado o controle químico dos ácaros. 
Uma sugestão para o monitoramento é o 
exame de 2% das plantas, duas folhas por 
planta (seis folíolos).  Esse exame deve ser 
feito com uma lupa de bolso de 20vezes de 
aumento, em duas áreas de 1cm2 por folíolo, 
contando-se o número de ácaros observa-
dos. Para o microácaro, na página superior 
dos folíolos, uma visada de cada lado da ner-
vura principal. Para o ácaro-plano-vermelho, 
na página inferior dos folíolos, uma visada 
sobre a nervura central e uma sobre uma 
nervura lateral. O nível de controle é de 0,5 
ácaro/cm2 para o microácaro e de 1,0 áca-
ro/cm2 para o ácaro-plano-vermelho. Para 
o percevejo-de-renda, uma possibilidade é 
avaliar 5% das plantas, uma folha (três folío-
los) por planta, considerando-se como nível 
de controle dois insetos/folíolo.

Entretanto, uma grande dificuldade 
no uso do controle químico é a falta de 
produtos com registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento para 
uso em seringueiras. Apenas o acaricida 
espirodiclofeno possui registro. Alguns ex-
perimentos de campo e de laboratório têm 

obtido bons resultados com os acaricidas 
propargite, cihexatina, dicofol e azociclo-
tina. A abamectina pode ser eficiente no 
controle do microácaro. Para o percevejo-
-de-renda, a situação é a mesma, com total 
falta de produtos registrados.

No último ciclo de produção, 2009/2010, 
a alta incidência de chuvas provocou uma 
antecipação do ataque do microácaro 
Calacarus heveae, levando a um maior des-
folhamento, visível já no mês de março. 
Esse fato gerou muita preocupação entre 
os produtores e um aumento de interesse 
pela aplicação de acaricidas. Entretanto, o 
que ocorreu nesse período não é a situação 
normal para o estado de São Paulo, em que 
o período chuvoso não costuma ser tão an-
tecipado e nem tão intenso. Em condições 
normais, as infestações do microácaro serão 
menores e o desfolhamento provavelmente 
terá início em abril. Na maioria das proprie-
dades paulistas, áreas pequenas, ainda iso-
ladas entre outras culturas, é possível con-
duzir a seringueira sem uso de acaricidas. 
Contudo, em alguns locais, principalmente 
quando a cultura tem características de 
grandes áreas de monocultivo, o controle 
químico pode ser importante.As pulveriza-
ções só devem ser feitas quando absoluta-
mente necessárias, para evitar a destruição 
dos inimigos naturais que auxiliam no con-
trole das pragas. Nessa linha de raciocínio, 
também podemos imaginar que, com o 
aumento das áreas plantadas, para atender 
à demanda por borracha natural, muito pro-
vavelmente virá uma maior ocorrência de 
pragas levando à necessidade de maiores 
cuidados com a cultura. 

O fato de a seringueira ocupar diferentes 
regiões, em virtude da sua plasticida-

de genética, fez com que a espécie tomas-
se contato com diferentes microrganismos 
benéficos e maléficos a ela. Porém, um dos 
mais danosos ainda é o fungo Microcyclus 
ulei no bioma Amazônico, que coevoluiu 
com a planta hospedeira e foi levado junto 
com ela para outros locais de plantio nas 
Américas do Sul e Central. Manifestou-se 
de forma epidêmica ao longo de toda a 
Amazônia e costa Atlântica (no litoral), no 
Brasil. Os fungos Colletotrichum gloeos-
porioides e, ultimamente, C. acutatum se 
adaptaram à seringueira a partir de outras 
espécies cultivadas ou não e Oidium hevea 
pode ter sido introduzido no País junta-
mente com material para dar suporte aos 
programas de melhoramento e de plantio 
de seringueira em São Paulo na década de 
1950. Tanto Colletotrichum como o Oidium 
constituem problema em parte do Cerrado 
e Mata Atlântica (planalto) e nos demais 
biomas fora do Brasil (África, Índia, Malásia, 

Tailândia, Indonésia e sul da China); estes 
fungos são responsáveis pela queda secun-
dária das folhas em plantios adultos de H. 
brasiliensis, cujos centros de pesquisa des-
ses países trabalham para obter materiais 
resistentes.

Outros patógenos podem ter ocorrên-
cia local e em determinada idade da plan-
ta como é o caso do fungo Tanatephorus 
cucumeris, que ataca plantas em viveiros e 
plantios novos na Amazônia, da alga stra-
menopila Phytophthora spp., que ataca 
diferentes partes da planta (folha, pecíolo, 
painel) em diferentes idades, no litoral da 
Bahia. O mesmo ocorre na Malásia.

Dessa forma, para entender as doenças 
e onde elas já são comuns, é necessário tra-
tar as doenças da seringueira no Brasil de 
forma regionalizada, tomando-se por base 
o zoneamento climático para a cultura, pro-
posto por Ortolani et al. (1983).

Nesse zoneamento, dividiu a região ama-
zônica em quatro zonas ecológicas distintas: 

I - Regiões amazônicas
•	 Am1, 2 e 3 - Área marginal, com supe-

rumidade, no Estado do Amazonas
•	 Am4 - Área de transição para a flores-

ta amazônica, com características de                                      
Cerrado. Abrange área de transição 
entre o Brasil Central e a Bacia do Rio 
Paraguai.

II - Regiões não amazônicas:
•	 A e A1 - Área preferencial com condi-

ções térmicas e hídricas satisfatórias e 
um mínimo de risco de incidência da 
doença. 

•	 B e B1 - Área marginal de condições 
úmidas. Incidência moderada à alta da 
doença. Controle fitossanitário obriga-
tório. Litoral brasileiro 

Uma vez delimitadas as regiões de plan-
tio, fica mais fácil o produtor saber, os riscos 
de cada doença. Para as folhas, por exemplo: 
se plantar na região amazônica úmida (AM1, 
2 e 3), o maior risco é o mal-das-folhas, man-
cha areolada e crosta negra; se plantar no sul 
do Mato Grosso, nordeste do Mato Grosso do 

Doenças da Seringueira, Análise de Risco e 
seu Controle no Brasil

Edson Luiz Furtado – Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu; Departamenro de Produção Vegetal; Setor de Defesa Fitossanitária; 
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Sintomas do ácaro-plano-vermelho

Percevejo-de-renda

Oídio em folhas maduras
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O sucesso da cultura da seringueira de-
pende de clones que se adaptem às 

condições das diferentes regiões do Estado 
de São Paulo. Clones que são produtivos 
em determinadas regiões podem não ser 
em outras por vários fatores, como solo, cli-
ma, entre outros, que afetam o crescimento 
e a produção dos seringais.

Anteriormente, os clones eram reco-
mendados para plantio com base apenas no 
potencial de produção, mas, atualmente, ca-
racterísticas como suscetibilidade à quebra 
pelo vento e doenças também são determi-
nantes. No geral, a escolha para recomenda-
ção de clones deve-se basear na produção, 
no vigor, na resistência às doenças e aos 
ventos fortes. Às vezes, o fator limitante é a 
disponibilidade do material (hastes do clo-
ne), o que torna de início inviável o plantio 
em grandes áreas. Para isso, sugere-se a im-

plantação de jardim clonal para produção 
de hastes dos clones, permitindo posterior 
expansão em pequenas propriedades.

No Planalto do Estado de São Paulo, há 
preferência pelos clones orientais, que apre-
sentam potencial de produção, porém são 
suscetíveis ao mal-das-folhas, causado pelo 
fungo Microcyclus ulei. A tabela da página 26 
apresenta clones com potencial produtivo 
para o plantio no Planalto do Estado de São 
Paulo. Já o litoral paulista é muito favorável 
à ocorrência do mal-das-folhas e os clones 
recomendados para essa região devem ser 
resistentes ao fungo, como o Fx 3864.

A Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo in-
troduziu o clone RRIM 600 em 1952, por 
intermédio do Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC). Atualmente, estima-se que 

Clones de Seringueira para Plantio no 
Estado de São Paulo   

Paulo de Souza Gonçalves – Programa Seringueira – Instituto Agronômico (IAC) – paulog@iac.sp.gov.br  
Erivaldo José Scaloppi Junior – Programa Seringueira –  Polo Regional Noroeste Paulista/APTA – scaloppi@apta.sp.gov.br 

mais de 80% dos plantios no Estado de São 
Paulo sejam com esse clone, o que é extre-
mamente preocupante, pois, se alguma 
praga ou doença atingir o RRIM 600, será 
desastroso. Precisamos mudar essa situação.

Vale a pena citar exemplos de clo-
nes que eram resistentes às doenças e 
que, ao longo do tempo, tornaram-se 
suscetíveis em função da mutabilidade 
dos fungos e da coevolução patógeno-
-hospedeiro. Recentemente, a antrac-
nose afetou severamente o RRIM 701 no 
Planalto paulista e o clone foi retirado 
da recomendação. Na década de 1950, 
no município de Una, Estado da Bahia, 
o clone Fx 25, que por muito tempo per-
maneceu resistente ao mal-das-folhas, 
passou a ser suscetível, causando gran-
des perdas aos produtores.  Para que 
esses problemas não ocorram com a 

Sul, norte de São Paulo, os riscos são para an-
tracnose e oídio, porém em ataques não tão 
severos quanto os patógenos amazônicos.

 Para o painel de sangria, o mesmo ris-
co pode ser medido: cancro-estriado de 
Phytophthora e mofo-cinzento na região 
amazônica úmida e no litoral brasileiro; an-
tracnose-do-painel no sul do Mato Grosso, 
nordeste do Mato Grosso do Sul, Norte de 
São Paulo.

Segundo o zoneamento climático e os 
biomas brasileiros, observa-se que existe 
uma vasta área com potencial ao cultivo de 
seringueira, no Brasil (A e Am4), com estação 
seca bem definida, coincidente com o período 
de troca de folhas das plantas, sem riscos de 
epidemias do mal-das- folhas. Apenas a região 
A (preferencial para plantio), que corresponde 
a dois terços do Estado de São Paulo, um quarto 
do Mato Grosso do Sul, parte de Goiás e parte 
de Minas Gerais, possibilitou o aparecimento 
de novas fronteiras heveícolas no País, 
mostrando o caminho para autossuficiência 
em borracha natural. Outros exemplos podem 
ser observados no sul de Mato Grosso (A1), 
que apesar da alta incidência de nematoides, 
ainda possui o maior seringal contínuo do 
País, com 8.500ha, e outros exemplos no 
sul do Maranhão (Am4). Com base nesse 
zoneamento, é possível hoje verificar o 
risco com relação às principais doenças em 
cada região e traçar as medidas de manejo 
para cada doença. Porém, com o manejo 
adequado, é possível plantar seringueira em 
todo o País, como descrito a seguir.

Nas regiões Am3 (norte do MT), B e B1 (li-
toral de SP e BA), com restrições fitossanitárias 
de cultivo, deve ser dada a preferência para 
clones nacionais de H. brasiliensis, com alguma 
resistência ao mal-das- folhas e com troca uni-
forme das folhas no período seco e tempera-
turas mais baixas, como IAN 873, FX 2261, FX 
3864, resultando em longos períodos de hiber-
nação. A utilização destes materiais propicia a 
aplicação do princípio da evasão, só que, nesse 
caso, a evasão no tempo, ou evitação.  Novos 
clones, oriundos de seleção da Michelin-BA, 
constituem as novidades no setor. De forma 
geral, as cultivares orientais, todas elas são 
oriundas de H. brasiliensis; apesar de produti-
vas, são muito suscetíveis ao mal-das-folhas e, 
por isso, não devem ser recomendadas para 
essas regiões litorâneas (B e B1). 

A região amazônica superúmida e úmi-
da (Am1, Am2 e Am3), por sua vez, a utili-
zação de cultivares com alguma resistência 
e com troca uniforme das folhas não é su-
ficiente para o controle da doença. Nesse 
caso, os plantios, em grandes áreas, devem 
ser feitos com a utilização de enxertia de 
copa com cultivares híbridas de H. pauci-
flora, espécie que tem se mantido como 
altamente resistente ao mal-das-folhas 
por todos esses anos. Além dessa medida, 
podem ser realizadas outras, dentro da fi-
losofia do Neoestrativismo, ou seja, em pe-
quenos plantios policlonais, em clareiras na 
mata nativa, em plantios consorciados ou 
solteiros, já testados na prática dentro de 
reservas e assentamentos extrativistas no 
Estado do Acre.

Outra modalidade de controle que é 
comumente utilizado no manejo é o con-
trole químico, praticado em viveiros, na 
manutenção de jardins clonais, dos plan-
tios novos para a enxertia de copa, no trata-
mento de painéis de sangria e de ferimen-
tos do tronco. 

Para o controle químico das principais 
doenças da seringueira, os principais pro-
dutos que possuem eficiência e que já fo-
ram testados pela pesquisa, por doença, 
são os produtos:

•	 Mal-das-folhas: triadimefon, tiofanato 
metílico e mancozeb, para vivieros e 
jardins clonais; 

•	 mancha areolada: triadimefon, trifori-
ne e cúplicos;

•	 antracnose: chlorotahalonil+tiofanato 
metílico;

•	 oídio; fenarimol e enxofre;
•	 requeima: cúpricos e metalaxil-man-

cozeb;
•	 cancro-do-painel: captan e metalaxil-

-mancozeb;
•	 mofo-cinzento: tiofanato metílico, car-

bendazin;
•	 desinfestação da faca de sangria: 

Hipoclorito de sódio (1 litro) + água (1 
litro)

Os fungicidas citados foram pesquisa-
dos e sua eficiência comprovada nos testes, 
porém é importante verificar com o fabri-
cante a situação do registro do produto 
para uso no Brasil. 

Oídio em folhas jovens

 Clone RRIM 937 no segundo ano de produção no município de Cosmorama, Estado de São Paulo
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heveicultura paulista, o IAC tem a preo-
cupação de selecionar clones com base 
no desempenho em experimentos de 
vários seringais do Estado de São Paulo 
e incluir em três diferentes classes, de-
pendendo da fase atual de avaliação. 

Classe I: clones com bom desempenho 
em muitos locais. Sugere-se não exceder 
50% da área total, independente de ser 
pequeno ou grande seringal. No Estado de 
São Paulo, somente os clones RRIM 600 e 
PR 255 estão incluídos nessa classe. Os clo-
nes PB 235 e GT 1 não foram incluídos por 
causa da suscetibilidade do PB 235 ao oídio 
e da baixa produção do GT 1 nos dois pri-
meiros anos de sangria.

Classe II: clones que têm provado seu 
mérito ao longo do tempo. Esses clones, 
em combinação com três ou mais, podem 
ser plantados acima de 50% da área total 
da pequena, média ou grande plantação.

Classe III: os clones dessa classe são di-
vididos em dois grupos (A) e (B). Os clones, 
independente dos grupos, são recomenda-
dos para plantio em até 15% da área total. 
Clones do grupo A demonstraram bom de-
sempenho em experimentos de pequena 
escala e vêm confirmando o resultado em 
experimentos de grande escala. Clones do 
grupo B são aqueles de introduções anti-
gas, às vezes, com produções pouco infe-
riores às dos clones modernos, mas com 
bom desempenho ao longo do tempo e 
características desejáveis: resistência à an-
tracnose das folhas, à seca de painel etc. 

O período de descanso durante o 
desfolhamento deve estar relacionado 
com outras atividades que o produtor 
possa se dedicar. Esses detalhes diferen-
ciam as exigências das pequenas e gran-
des propriedades. Portanto, a escolha de 
clones para pequenas propriedades deve 

ser mais rigorosa para diminuir os riscos, 
considerando que, geralmente, o peque-
no produtor não dispõe de muito conhe-
cimento técnico. Os clones ideais são 
aqueles com desempenho bem conhe-
cido. Em pequenas plantações, talhões 
com, no máximo, um hectare poderiam 
ser plantados com um só clone, para fa-
cilitar o manejo. Em propriedades com 
mais de 5 hectares, aconselha-se não uti-
lizar um só clone em mais de 50% da área 
total,  em razão dos problemas citados. 

O clone é o que mais influencia a pro-
dução de um seringal. Os locais das áreas 
de cultivo são decisivos na sua escolha. 
Clones que respondem à estimulação, à 
baixa intensidade de sangria, com cresci-
mento antes e depois da produção e, ainda, 
com resistência às doenças, certamente as-
segurarão o sucesso do empreendimento 
com retorno do capital investido.

Os seringais, estabelecidos com o obje-
tivo principal de produção de látex e 

classificados como um produto florestal não 
moveleiro, apresentam boas perspectivas 
como fornecedores de matéria-prima para 
o segmento de produtos de madeira sólida. 
São conhecidas as características que quali-
ficam a madeira da seringueira como exce-
lente matéria-prima para diferentes finalida-
des, destacando-se móveis residenciais, de 
escritórios, móveis institucionais, escolares, 
médico-hospitalares, móveis para restau-
rantes, hotéis e similares, forros e escadas.

No entanto, vários aspectos devem ser 
analisados ao se ter como objetivo a utiliza-
ção da madeira da seringueira na indústria 
moveleira por ocasião do declínio da pro-
dução de látex. 

Existe carência de componentes natu-
rais que inibem a sobrevivência de fungos 
e, estruturalmente, a madeira da serin-
gueira (muito aberta) facilita a entrada e 
saída de ar criando ambiente favorável ao 
desenvolvimento de fungos. Além disso, a 
seringueira apresenta em seu alburno um 
alto teor de carboidrato, aproximadamente 
8%, enquanto que a maioria de outras es-
pécies apresenta de 1 a 3%. Essas reservas, 
com alto teor de amido, depositadas no 
parênquima são os principais fatores que 
conferem alta suscetibilidade de deterio-
ração decorrente de ataques de fungos, 
quando úmidas, ou carunchos, quando 
secas. Portanto, o tratamento preservativo 
deve ser feito imediatamente após o abate 
e processamento da árvore.

Os plantios de seringueiras foram es-
tabelecidos e conduzidos visando, priori-
tariamente, à produção do látex e, como 
consequência, as principais características 
da madeira da seringueira como matéria-
-prima para processamento refletem essas 
condições, apresentando altura útil limita-
da que define um sistema de exploração 
com produção de toras curtas. 

Novos plantios visam dupla aptidão 
e têm mercado promissor

Os atuais plantios e as perspectivas de 
novos plantios de seringais apresentam 
excelentes condições ao suprimento sus-
tentável da madeira de seringueira para o 
abastecimento das indústrias setoriais.

As áreas plantadas com seringueiras no 
Estado de São Paulo totalizam 77 mil hec-
tares, concentrando-se nas regiões do cha-
mado Polo da Borracha. Coincidentemente, 
no Polo Moveleiro, onde atuam indústrias 
que processam madeiras, encontram-se 
90% dos seringais existentes. Por outro 
lado, a participação das madeiras tropi-
cais procedentes da Região Amazônica na 
produção de madeira serrada vem decres-
cendo em função de fatores como: pres-
sões ambientalistas, contingenciamento 
de cotas, exigência de planos de manejo, 
distância dos principais centros consumi-
dores, boa aceitação dos produtos serrados 
provenientes de florestas plantadas.

Nas regiões do Polo Moveleiro de 
Votuporanga e Mirassol predominam in-
dústrias especializadas na produção de 
móveis populares (cama, estofados, armá-
rios e mesas). Essas indústrias consomem, 
aproximadamente, 600 mil m³ de madeira; 
o aglomerado representa 34% do consu-
mo; a madeira oriunda do reflorestamento 
(Pinus e Eucalyptus) contribui com 17%, se-
guida pelo compensado e chapa dura (7%) 
e MDF (6%). 

A madeira tropical da Amazônia signifi-
ca 36% do consumo dos Polos Moveleiros, 
significando 230 mil m³ por ano e o Estado 
de São Paulo é o maior consumidor de ma-
deira tropical proveniente da Amazônia, 
sendo responsável por 20% do consumo 
nacional, o que equivale a 6,1 milhões de 
m³ de madeira em tora. O uso da madeira 
no Estado atende às demandas: estruturas 
de telhados de casa (42%); andaimes e fôr-

mas para concreto (28%); móveis populares 
(15%); forros, pisos e esquadrias (11%); ca-
sas pré-fabricadas (3%); móveis finos e pe-
ças de decoração (1%).

Madeira de seringueira no mercado 
paulista

A seringueira oferece uma madeira 
adequada para a fabricação de móveis 
em decorrência de sua resistência além 
de particularidades que facilitam o uso de 
máquinas na sua elaboração. Sua principal 
virtude para a fabricação de móveis con-
siste na regularidade de sua textura e cor, 
que permitem dar acabamento satisfazen-
do as diferentes exigências do mercado. 
As cores que são aplicadas na madeira, 
utilizando-se tecnologias modernas, vão 
desde o claro até o escuro, passando por 
tonalidades médias. Na medida em que as 
toras das seringueiras são curtas, existem 
limitações para seu uso (vigas, caibros), 
mas na indústria moveleira são plena-
mente utilizáveis, sendo as preferidas. As 
fábricas para a produção de aglomerados 
podem usar quase a totalidade da árvore, 
incluindo o tronco, os galhos, assim como 
os resíduos de serraria, fazendo painéis de 
alta qualidade pela natureza homogênea 
e pelas características especiais da madei-
ra de seringueira.

Como a prioridade na implantação 
dos seringais paulistas foi a de extração 
de látex, não foram adotadas práticas sil-
viculturais, principalmente a desrama das 
árvores. Em decorrência disso, excluindo-
-se as primeiras toras, uma ou duas com 
2,40m de comprimento, as demais partes 
da árvore, devido ao seu formato, podem 
ser utilizadas como biomassa na produ-
ção de energia, na forma de lenha, cava-
cos e, mesmo, peletes, que é uma forma 
de condensação ou compactação dos 
resíduos, com maior densidade e poder 
calorífico. 

Uso Potencial da Madeira da Seringueira
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A borracha natural é uma commodity de grande importância 
econômica e estratégica para a indústria mundial. Conhecida por 
povos nativos amazônicos há séculos, foi apenas nos anos 1800 
– portanto, contemporaneamente à Revolução Industrial – que o 
produto passou a ser utilizado e cobiçado por diversas nações ao 
redor do mundo. 

Os períodos das duas grandes guerras mundiais (décadas de 
1910 e 1940) e das crises internacionais do petróleo (década de 
1970) foram caracterizados por uma significativa elevação no pre-
ço dessa commodity, pela sua grande demanda para utilização em 

Mercado e Custos de Produção da 
Cultura da Seringueira
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No início do mês de outubro deste ano 
de 2010, os preços internacionais da 

borracha natural beneficiada estavam ao 
redor de US$ 3,50/kg. A título de compara-
ção, entre os anos 1999 e 2000, esse mesmo 
preço ficou pouco acima dos US$ 0,50/kg, 
ou seja, sete vezes menor que o nível atual. 
Essa instabilidade no mercado é típica das 
commodities agrícolas mundiais e um dos 
grandes desafios para o planejamento de in-
vestimentos e políticas públicas para o setor.

As principais borrachas comercializadas 
internacionalmente são do tipo “granuladas”, 
que são utilizadas diretamente na manufatura 
de diversos produtos, especialmente pneus e 
artefatos em geral. Deve-se ressaltar que esse 
produto não é a borracha bruta comercializa-
da pelos produtores e obtida diretamente do 
processo de exploração da seringueira, mas 
sim uma borracha processada da borracha 

bruta do campo, a qual, geralmente, é deno-
minada de “coágulo”  pelo mercado. Tal pro-
cessamento ocorre em unidades industriais 
que, no País, denominam-se de  “usinas” .

É na forma de borracha beneficiada 
que o produto é transacionado internacio-
nalmente. Desde a década de 1950, o Brasil  
– que até o início do século XX tinha o mo-
nopólio na produção da commodity  –  pas-
sou à categoria de importador do produto, 
especialmente pelo significativo desenvol-
vimento da indústria automotiva, que acar-
reta a necessidade da produção de pneus, 
principal produto da borracha natural, não 
só no Brasil, como em todo o mundo.

Atualmente, o Brasil importa algo em tor-
no de 250 mil toneladas de borracha natural 
processada por ano, em suas diversas formas 
(granulada, em folhas, crepes, látex líquido 

A formação do preço interno da borracha natural baseia-se no conceito 
de paridade de importação, ou seja, o preço da borracha natural beneficiada 
cobrado internamente equivale-se ao preço internacional do produto – origi-
nário do Sudeste Asiático, onde estão os grandes produtores como Tailândia, 
Indonésia e Malásia – transformado para a moeda brasileira (o Real) e acres-
cido dos custos tributários. No mês de setembro de 2010, o preço da bor-
racha natural beneficiada, denominada GEB (Granulado Escuro Brasileiro), 
pago pela indústria pneumática às usinas paulistas, foi, em média, R$ 5,90/kg. 
Trata-se de um preço, historicamente, bastante elevado, em função dos níveis 
internacionais já mencionados.

Com a receita recebida pela venda do GEB, as usinas adquirem a borracha 
bruta dos produtores. No mesmo mês de setembro, essa borracha, o coágulo, 
foi cotada, em média, a R$ 2,77/kg. Destaca-se que o coágulo apresenta 
uma determinada concentração de borracha seca. O padrão é trabalhar com 
uma concentração aproximada de 53% de borracha. Portanto, esse preço 
representaria R$ 5,22/kg de borracha seca. Dado que a borracha beneficiada 
teve um preço médio de R$ 5,90/kg, conclui-se que o produtor teve uma 
participação média de 88,5% no preço final do produto beneficiado. Essa 
participação encontra-se, igualmente, em níveis recordes, uma vez que oscila, 
normalmente, entre 60% e 70%.

Assim, pode-se entender que o produtor de borracha natural, o heveicultor, 
é o agente que mais tem se beneficiado das condições positivas do mercado. 
As usinas, por sua vez, passam por momento bastante delicado e de suscetibili-
dade, pois ao apresentar grande capacidade ociosa diante do reduzido volume 
de matéria-prima que vem do campo, acabam disputando agressivamente a 
borracha do produtor, elevando os preços do coágulo aos níveis observados.

Vive-se, portanto, um claro cenário de escassez da commodity no Brasil e 
no mundo. Não há perspectivas fundamentadas para reversão desse quadro 
no curto e no médio prazos. O longo período de maturação da seringueira 
dificulta o ajuste da oferta diante da demanda mundial. 

Para concluir, apresentam-se alguns indicadores de rentabilidade da cul-
tura, que ratificam o bom retorno econômico dos investimentos em seringais. 
Para tanto, considera-se um seringal de médio porte, de cultivo mecanizado 
e alto padrão tecnológico, adaptado à região de São José do Rio Preto (SP). 

Para a implantação de um hectare do seringal de alto padrão tecnoló-
gico é necessário um valor de R$4.430,80 e, para conduzi-lo até o sétimo 
ano, o produtor terá desembolsado, no total, R$ 9.841,64/ha. Observa-se 
que são volumes de recursos bastante expressivos para apenas um hectare 
e para um longo período de carência. Considerando um preço médio pago 
pelo coágulo no Estado nos últimos 10 anos, a taxa interna de retorno (TIR) 
do investimento no seringal em seus 35 anos de vida seria de 9% ao ano, 
o que é bastante interessante para uma cultura agrícola de longo prazo. 
Tomando-se, agora, esse seringal em seu pico produtivo (o vigésimo ano), 
o mesmo apresentaria um custo operacional de produção de R$ 0,63/kg de 
coágulo. Esse custo refere-se a todos os tratos culturais e ao serviço de san-
gria, não incluindo, portanto, o investimento (implantação do seringal) já 
mencionado. A margem anual seria de R$ 2.574,40/ha, livre para o proprie-
tário; e outros R$ 1.704,12/ha de remuneração da mão de obra para sangria, 
principal item de custo da cultura. A margem média anual para os 35 anos 
do seringal, portanto já considerando o período não produtivo (os primei-
ros sete anos, em média), seria de R$ 1.038,51/ha. 

etc.). Trata-se de um volume bastante expres-
sivo. Já a produção brasileira é de pouco mais 
de 120 mil toneladas anuais. Portanto, im-
portamos mais do que o dobro do que pro-
duzimos domesticamente. Para um país com 
o status de grande produtor e exportador 
agropecuário mundial, esse desempenho é 
bastante destoante.

A produção nacional está concentrada 
no Estado de São Paulo, que apresenta con-
dições favoráveis ao cultivo da seringueira e 
apresenta-se como área de escape do fungo 
causador do mal-das-folhas, que ataca seve-
ramente seringais cultivados na região de ori-
gem da árvore, a Amazônia. Atualmente, São 
Paulo é responsável por mais da metade dos 
seringais cultivados do País. Outros estados, 
como Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso e 
Goiás, também apresentam áreas significati-
vas do cultivo.

equipamentos e veículos militares e pela concorrência direta com 
a borracha sintética derivada do petróleo.

No início do novo milênio, e mais especificamente entre os 
anos 2004 e 2006, passa-se a observar, mais uma vez, um com-
portamento de elevação expressiva nos preços internacionais do 
produto. Este artigo irá apresentar o cenário internacional do mer-
cado da borracha natural e suas implicações sobre o mercado e a 
expansão do cultivo da seringueira no Brasil. Também apresentará 
dados referentes à rentabilidade da cultura, com ênfase em seu de-
senvolvimento no Estado de São Paulo.
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A borracha é um material indispensável 
para a indústria moderna e está pre-

sente em diversos produtos com os quais 
o homem convive diariamente. A indústria 
de borrachas é um ramo consolidado atu-
almente, tanto pelo aspecto tecnológico 
quanto pela geração de renda. São muitas 
as empresas que trabalham para transfor-
mar o látex produzido pelas seringueiras 
nos mais diferentes produtos. 

No Brasil, são cerca de duas mil em-
presas, de todos os portes, que atuam no 
setor artefatista de borracha, segundo da-
dos da Associação Brasileira da Indústria de 
Artefatos de Borracha (Abiarb). Presente, 
prioritariamente, no Estado de São Paulo, 
com 65% de atuação, a indústria de borra-
cha paulista contabiliza 900 empresas, das 
quais 140 são associadas à Abiarb e geram 
mais de 60 mil empregos diretos no País e 
28 mil em São Paulo, que, por sua vez, pro-
porcionam a ocupação indireta de 100 mil 
profissionais.

Os artefatos de borracha estão pre-
sentes nos mais diferentes segmentos que 
contemplam desde as peças mais simples, 
como as galochinhas de telefone de dois 
gramas, a uma defesa marítima de muitas 
toneladas.  Balões de encher, brinquedos, 
preservativos, bolsas, luvas cirúrgicas, cal-
çados, vestuário, tubos, vedações, pisos, 
eletroeletrônicos, eletrodomésticos são 
alguns dos diversos artefatos leves produ-
zidos com borracha. 

Porém, é a indústria pesada, voltada ao 
setor automotivo e de pneumáticos, que 
lidera a atividade de artefatos no Brasil. “A 
expectativa para 2010 é a de que o mer-
cado automotor seja responsável por 60% 
do faturamento e há grandes evidências 
para o aumento da produção. No entanto, 
a indústria de artefatos leves, apesar de 
estar abaixo dos pneumáticos em fatura-
mento, possui um número grande de es-
tabelecimentos e uma grande variedade 

Artefatos de Borracha
Indispensáveis para a indústria, para o consumidor, para a geração de renda e para a economia brasileira

Roberta Lage – Jornalista – CECOR/CATI

de produtos. O mercado, de forma geral, 
é promissor”, afirma Ademar Valle, diretor-
-executivo da Abiarb.  Da mesma opinião 
compartilha Eugênio Deliberato, presiden-
te da Associação Nacional da Indústria de 
Pneumáticos (Anip). “Estamos prevendo 
um bom ano tanto para o mercado de 
pneus para veículos zero km, quanto para 
os pneus novos para reposição. Além disso, 
a retomada da economia, as perspectivas 
de melhoria e o crescimento de infraestru-
tura, assim como as medidas antidumping 
contra pneus chineses, obtidas em 2009, 
formam um cenário promissor para a in-
dústria de pneumáticos em 2010”, analisa.

 Mercados interno e externo

O Brasil é um grande importador de 
borracha natural, já que a produção é es-
timada em 125 mil toneladas por ano e o 
consumo chega a quase 400 mil toneladas. 

A maior parte da produção, 58%, está 
voltada ao abastecimento do setor auto-
mobilístico. Outros setores atendidos pela 
indústria de artefatos de borracha são os 
de mineração e siderurgia (8%), eletroele-

trônicos e eletrodomésticos (6%), calçadis-
ta (5%), entretenimento (4%) e saúde (4%), 
e outros 15% distribuídos entre indústrias, 
como os de saneamento, petrolífera e a da 
construção civil.

Segundo informações da Abiarb, o 
setor fatura, anualmente, mais de US$ 2 
bilhões. Deste total, 13,2% (US$ 277,5 mi-
lhões) são provenientes das exportações, 
feitas em grande escala para a Argentina e 
para os Estados Unidos. “Apesar da tradição 
exportadora, a indústria brasileira de artefa-
tos de borracha precisa ampliar porque os 
embarques estão concentrados em poucos 
segmentos, como as indústrias automotiva 
e de pneus, que, juntas, representam mais 
de 50% das exportações do setor. Abrir no-
vos mercados e diversificar as exportações 
é prioridade”, afirma Ademar Valle.

A indústria de pneumáticos encerrou 
o ano passado com uma queda de 10% na 

produção entre os associados da Anip. O 
segmento mais afetado foi o de pneus para 
tratores agrícolas, com queda de 24% na 
produção em 2009. 

 No que se refere à balança comercial 
do setor, a queda nas exportações foi de 
18% e a das importações 4%. Em valor, a 
balança ficou superavitária em US$ 378 
milhões, porém ela é deficitária em 3,5 
milhões de unidades no acumulado de ja-
neiro a dezembro de 2009. Foi registrada 
uma queda de 36% nas exportações das 
principais categorias de pneumáticos para 
a Argentina, principal parceiro comercial 
do Brasil.  “Estamos otimistas com o cenário 
para 2010 e vamos recuperar os indicado-

A receita dos artefatos e a 
preocupação com a sustentabilidade

As principais características da bor-
racha natural que a tornam uma exce-
lente matéria-prima para setores tão 
variados são elasticidade, flexibilidade, 
resistência à abrasão e à corrosão, im-
permeabilidade e fácil adesão a tecidos 
e ao aço. Já a borracha sintética é simi-
lar à natural, mas não possui a mesma 
resistência ao calor, no entanto, ambas 
são ingredientes principais de vários 
objetos.

Para que o artefato tome forma há 
receitas diferenciadas a cada aplicação. 
De forma geral, são misturadas à bor-
racha substâncias capazes de torná-la 
dura e elástica. Para tal fim, emprega-se 
enxofre ou seus compostos; juntam-
-se, ainda, corantes e outras substân-
cias químicas, que orientam a reação. 
Reação efetuada, a borracha está pron-
ta para ser utilizada dos modos mais 
variados. Depois de dada a forma de-
finitiva ao produto, ele é submetido à 
vulcanização, processo que consiste 
em submeter o material a uma elevada 
temperatura (cerca de 160º). Misturada 
a uma quantidade maior de enxofre e 
levada a uma temperatura ainda mais 
alta, a borracha se transforma em ebo-
nite, borracha vulcanizada com rigidez 
de sólido.

Além das características apresenta-
das, a borracha também pode garantir 
maior sustentabilidade ao meio ambien-
te ao ser reciclada. Na reciclagem da bor-
racha, o ator principal entre os materiais 
descartados é o pneu, que é composto 
por 10% de borracha natural (látex), 30% 
de petróleo (a borracha sintética) e 60% 
de aço e tecidos de lona. A borracha reci-
clada possui características físicas inferio-
res comparada à original, mas é bastante 
útil para a recauchutagem de pneus 
usados, para a fabricação de cobertura 
de áreas de lazer e quadras de esporte, 
fabricação de tapetes de automóveis, 
solados de sapatos, colas, câmaras de ar, 
material de limpeza, como rodo, buchas, 
e outras peças de borracha. 

Exportações de Artefatos Leves-  2009

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

res do ano passado que sofreram por con-
sequência da crise”, analisa Deliberato.

No entanto, apesar das boas expectati-
vas, ainda há desafios para que haja expan-
são sustentável do setor, como a obtenção 
de melhores condições de financiamento, 
prazos maiores de carência, mercado, tribu-
tação e empregos. Mas, mesmo diante dos 
desafios, o cenário artefatista é positivo, de 
acordo com o diretor executivo da Abiarb. 
“O mercado de borrachas é excelente: há 
preços bons, há trabalho 12 meses por 
ano, quem compra, paga e é uma atividade 
agrícola fundamental. O equipamento de 
borracha é insubstituível e sua utilidade, 
enorme”, avalia Ademar. 

Pneus são reciclados
Artefatos de borracha: presentes nos mais diversos segmentos

http://www.cati.sp.gov.br/revistacasadaagricultura/03/RevistaCA_03.pdf
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A Cooperativa Agrária de Cafeicultores 
do Sul de São Paulo (Casul), sedia-

da em Parapuã, completou 50 anos de 
atividade. Ela nasceu com o objetivo de 
padronizar e exportar a produção e de-
fender os interesses de seus associados, 
tanto na comercialização dos seus produ-
tos como na assistência e no fornecimen-
to de bens de consumo para a cafeicul-
tura. Segundo o diretor-presidente Abel 
Rebollo Garcia, há 42 anos na Casul, a 
cooperativa prestou grandes serviços ao 
setor e os associados foram considerados 
os maiores produtores de mudas de café. 
Depois da geada, que causou grandes 
prejuízos às lavouras de café, a heveicul-
tura surgiu como alternativa e nasceu a 
Cooperativa Agrária de Cafeicultores do 
Sul de São Paulo - Borracha (Casulbor).

Abel destaca que, inicialmente, as árvo-
res plantadas não eram muito produtivas e 
os técnicos sugeriram que os agricultores 
plantassem as mudas de seringueira no 
meio do café. “Atingimos nosso objetivo e 
hoje é só alegria, mas já tivemos muitas tris-
tezas com relação aos preços, que chegou 
a não compensar a sangria; a opção pela 
borracha sintética sempre foi maior e, atu-
almente, a utilização da borracha natural 
está equiparada. Nossa cooperativa ainda 
tem suas dificuldades, mas posso afirmar 
que sou cooperativista por excelência, pois 
como produtor me sinto fortalecido com a 
união dos associados parceiros”. 

Sistema de Cooperativa Proporciona 
Agregação de Valor de 20% aos Usuários

Suzete Rodrigues – Jornalista – Assessoria de Imprensa /CATI

A Casulbor é uma realidade e conta 
com uma usina para recebimento e be-
neficiamento de látex e um viveiro de 
mudas produzidas no mais alto padrão 
de qualidade. A usina tem capacidade de 
produção anual de 400 toneladas de bor-
racha seca. São duas formas de comercia-
lização: a folha fumada brasileira (FFB) e o 
granulado escuro brasileiro (GEB). 

A usina de beneficiamento trabalha 
dez meses por ano, de outubro a julho, 
atendendo 35 proprietários e parceiros 
com recebimento de látex e 60 fornece-
dores de coágulo, e envolve 26 municí-
pios da alta paulista. A usina foi criada 
com o principio de agregar valor à produ-
ção dos cooperados e já atingiu o índice 
de 20%. O caminhão da usina, durante a 
safra, coleta a produção diretamente na 
propriedade a cada dois dias.

Eduardo Camargo Simões, gerente 
do departamento de seringueira, explica 
que a Casulbor desenvolve toda a cadeia 
produtiva, desde a produção de mudas 
até o processamento. Atua na elaboração 
de projetos técnicos, na assistência técni-
ca, no acompanhamento do plantio, na 
capacitação de mão de obra em sangria e 
condução da exploração e na comerciali-
zação do produto.

Simões destaca que outro segmento 
importante dentro da cooperativa é o vi-
veiro de mudas, que produz anualmente 

150 mil unidades para atendimento ao 
cooperado. O gerente do viveiro, José Luiz 
Bianconi, enfatiza que as mudas são de 
alta qualidade tecnológica e com garantia 
de origem. São comercializadas também 
mudas de cavalinhos de seringueira e mu-
das enxertadas. Elas são selecionadas e 
repassadas aos cooperados em condições 
especiais, para a formação de seringais al-
tamente produtivos e rentáveis.

A Casulbor tem 800 hectares com 
385 mil plantas em produção e 1.400 
hectares com 675 mil árvores em forma-
ção. Para fortalecer o segmento e melhor 
atender aos seus membros, essa coo-
perativa tem sete filiais nos municípios 
de Parapuã, Martinópolis, Osvaldo Cruz, 
Presidente Venceslau, Rancharia, Rinópolis 
e Salmourão. 

Os objetivos da cooperativa são defen-
der os interesses dos cooperados, promo-
ver a participação em seminários, cursos 
e palestras, facilitar o acesso a insumos 
com preços diferenciados e descontos 
para associados, disponibilizar equipe de 
agrônomos e veterinários aos agricultores, 
promover o beneficiamento e a comercia-
lização de seus produtos, proporcionar as 
vantagens dos seguros oferecidos pela 
corretora da cooperativa, além de garantir 
a aquisição de mudas de café e seringuei-
ra, desenvolvidas na mais alta tecnologia e 
com padrão de qualidade.  

Isso é o que afirma Luiz Antonio Pelegrino, 
presidente da Associação de Pequenos 

Produtores de Borracha Natural (Aprobon), 
com sede no município de Santana da 
Ponte Pensa. Ele destaca que a cultura da 
seringueira traz benefícios sociais, porque 
mantém o homem no campo, e ambien-
tal, pois possibilita uma troca fantástica do 
carbono pelo oxigênio e traz um retorno 
econômico certeiro. “Mas ainda precisamos 
conseguir financiamentos com juros mais 
baixos e maior carência, sem a exigência de 
aval. Com isso, conseguiremos fortalecer a 
heveicultura na agricultura familiar”.

Seringueira é um Bom Negócio para o 
Pequeno Agricultor

Suzete Rodrigues – Jornalista – Assessoria de Imprensa /CATI

Em 2005 conseguiu seu intuito e reuniu um 
grupo de três pessoas. Hoje são 32 associa-
dos envolvendo oito municípios. Ele expli-
ca que demorou e que houve muita dificul-
dade e resistência, porém os produtores da 
região, na maioria pequenos, sentiram que 
isolados não teriam força, só unidos teriam 
poder de barganha.

Em 2006 fizeram a primeira comer-
cialização por intermédio da associação. 
Desde então, no decorrer dos anos, o gru-
po já viabilizou dois eventos para o setor, 
capacitou produtores, melhorou a quali-
dade e o gerenciamento da sangria, fize-
ram visitas técnicas à empresa de pneu-
máticos, onde puderam ver experimen-
tos e controle de qualidade e trocaram 
experiências. Além disso, implantaram 
um campo de teste para acompanha-
mento de uma nova variedade, prove-
niente da Malásia, que tem demonstrado 
uma média de 60% a mais na produção.

A região tinha o preço mais baixo e, de-
pois da criação da associação, essa situação foi 
revertida graças à qualidade da borracha pro-
duzida. Os produtores conseguiram atrelar o 
preço a 41% do valor pago pelas pneumáticas. 
Atualmente, o preço processado é de R$ 6,30 
o quilo de coágulo e o produtor ganha R$ 2,58 
livres de impostos e as usinas repassam um 
centavo para a associação, além de dar assis-
tência técnica aos produtores.

Luiz reafirma que a seringueira é uma 
cultura alternativa com ótimos ganhos para 
a agricultura familiar. É rústica e precisa de 
poucos tratos culturais. “Essa planta, se bem 
conduzida, tem uma viabilidade de sangria de 
até 45 anos. Depois disso, a madeira pode ser 
utilizada para a construção de móveis de boa 
qualidade, com mercado promissor. A região 
de Jales tem mais de 1,8 milhão de pés e a mé-
dia de produção nacional é de seis quilos por 
planta, entretanto os associados da Aprobon 
têm uma média maior, já que a região é apta 
para a produção devido em virtude do clima.”

A última conquista da Aprobon foi a 
obtenção de recursos de R$ 360 mil, do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
para a implantação de um viveiro e cons-
trução da sede, que hoje funciona junto à 
Casa da Agricultura. O viveiro terá a capa-
cidade de produzir 100 mil mudas e esses 
recursos favorecerão também na aquisição 
de irrigação, de poço artesiano, trator equi-
pado com carreta rotativa, pulverizador 
e outros equipamentos necessários. Luiz 
Antonio Pelegrino acredita que as mudas 
serão disponibilizadas em 2012 a preços 
mais baixos para os associados.

Associações: experiência positiva

A criação de associações tem propor-
cionado aos agricultores de qualquer área 
melhor rentabilidade pela facilidade de 
colocação de produtos no mercado con-
sumidor. Na heveicultura não é diferente, 
levou a região de Votuporanga, também 
produtora de borracha natural, a formar a 
Associação dos Produtores de Borracha do 
Noroeste Paulista (Norobor), que teve sua 
diretoria empossada no último dia 6 de ou-
tubro e já conta com 58 associados.

Segundo levantamentos, a região é con-
siderada a de melhor clima do Brasil para a 
produção de borracha natural; só na cidade 
de Votuporanga são 900 mil árvores planta-
das em 1.045 propriedades. Segundo Diogo 
Mendes Vicentini, vice-presidente da Norobor, 
as unidades de produção têm, em média, 40 
hectares e os pequenos agricultores têm di-
ficuldade na comercialização. “O que preten-
demos é, por meio da associação, negociar 
volumes maiores com preços melhores, tanto 
na compra de mercadorias e insumos, como 
na venda da borracha. Imaginamos iniciar a 
comercialização com, no mínimo, 150 mil ár-
vores produzindo. Além disso, num futuro pró-
ximo, nossa meta é montar uma usina bene-
ficiadora de coágulo para agregar ainda mais 
valor ao nosso produto”. 
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Diretor-presidente da Casul, Abel R. Garcia
Eduardo C. Simões, gerente do departamento de 
seringueira e José Luiz Bianconi, gerente do viveiro

Sede da Aprobon funciona junto à Casa da Agricultura

Sede da Cooperativa

A região de Jales, da qual o município faz 
parte, sempre foi conhecida como produtora 
de café. Em virtude das geadas ocorridas na 
década de 1980, a seringueira surgiu como 
uma alternativa rentável e alguns produtores 
implantaram a cultura em 1985. O presidente 
da Aprobon conta que o preço da borracha era 
bom e ele próprio, com o dinheiro obtido com 
café, na propriedade onde trabalhava, com-
prou uma chácara de seis hectares e plantou 
1.200 mudas de seringueiras. Após seis anos 
começou a sangrá-las, mas, com a crise da bor-
racha ocorrida em 1998, a cultura só não foi 
dizimada porque tinha subsídio do governo. 

Luiz Antonio foi um dos pioneiros na 
região e, desde então, tentava montar uma 
associação para agregar valor à produção. 

http://www.cati.sp.gov.br/revistacasadaagricultura/03/RevistaCA_03.pdf
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A história do produtor rural José 
Marcilio da Silveira com a cultura da 

seringueira teve início em 1976, quando 
um vizinho incentivou o seu pai, então 
produtor de laranja, a se tornar um hevei-
cultor. “Meu pai não se interessou, mas eu 
me apaixonei pela cultura. Em 1980, com-
prei uma pequena propriedade (12ha) 
onde plantei café. Nesse período, comecei 
a buscar informações sobre a heveicultu-
ra para realizar o meu sonho de trabalhar 
com essa atividade. Meu pai achou que 
eu estava louco, por pensar em plantar 
seringueira”, conta o produtor, relatando, 
também, que a partir daí trabalhar com a 
cultura se tornou um desafio.

Para obter as informações desejadas 
e aprender a sangrar seringueira, o Sr. 
Marcilio fez um acordo com o funcioná-
rio de uma fazenda da cidade vizinha, 
Bálsamo, onde a cultura estava mais de-
senvolvida. “Durante um mês, busquei o 
Sr. João Morasutti todos os dias para me 
ensinar a sangrar. Depois passei a ter aulas 
aos finais de semana. Em 1981, plantei se-
ringueira no meio do café. Em 1987, colhi 
a primeira produção, que ficou marcada 
como a primeira do município de Tanabi”, 
conta o Sr. Marcilio. Nesse período, o pro-
dutor contou com o apoio da Casa da 
Agricultura, que tinha técnicos interessa-
dos em expandir a cultura no município.

Durante cinco anos, até o ano de 1992, 
o Sr. Marcilio sangrou seringueira sozinho. 
“A partir daí, contratei um funcionário. 
Como havia acumulado bastante 
experiência, comecei a receber convites 
para capacitar funcionários de outras 
propriedades na região”, diz o produtor. 
Começou, então, a fase de ensinar o que 
aprendeu. “Tomei a decisão de sempre 
compartilhar o conhecimento, após um 
fato que me marcou muito. Quando estava 
aprendendo a sangrar seringueira, tentei 
visitar uma fazenda para conhecer as 
técnicas; o administrador me expulsou e 
disse que eu fosse aprender em outro lugar. 
Acho que existe lugar para todos os que 
verdadeiramente queiram trabalhar nessa 
atividade com disciplina e dedicação”.

Além de produtor, hoje o Sr. Marcilio 
é viveirista e pretende montar uma em-
presa para formar sangradores para su-
prir a necessidade desse profissional na 
região. “Implantei o viveiro há alguns 
anos, ao perceber a necessidade do mer-
cado de mudas certificadas com quali-
dade. Tenho um jardim clonal e cul-
tivo mudas de três tamanhos, com 
preços que variam entre R$2,00 e 
R$3,50 a unidade. Hoje, no Brasil, 
90% da seringueira plantada é 
da variedade RRIM 600. Entre os 
clones nacionais, o mais planta-

do é o IAC 40. Falta pesquisa para os clo-
nes nacionais, mas destaco o trabalho do 
pesquisador Paulo Gonçalves do IAC de 
Campinas”. Por ano, o produtor comercia-
liza 300 mil mudas em todo o País.

Excelente atividade para os 
agricultores familiares

O produtor é um defensor da ativida-
de para impulsionar a agricultura familiar 
no Estado. De acordo com ele, o pequeno 
produtor, com três hectares de seringuei-
ra em produção, pode obter uma renda 
melhor que a de um funcionário de ban-
co. “Mas não o gerente, viu?”, esclarece, 
sorrindo, acrescentando: “além disso, 
um produtor sozinho é capaz de traba-
lhar até seis hectares, ou seja, cultivar 3 
mil árvores, haja vista que as tarefas são 
compostas por 500 árvores por hectare”.

Uma História Moldada pelo Látex da Seringueira: 
de Produtor a Instrutor de Cursos de Sangradores

Cleusa Pinheiro – Jornalista – Cecor/CATI

José Marcilho da Silveira, heveicultor do município de Tanabi, pertencente à CATI 
Regional São José do Rio Preto, iniciou na atividade de forma modesta. Hoje capacita 
sangradores em vários Estados

O eng.º agr.º Valter José Garcia (1.º à esq.) e 

integrantes da Casa da Agricultura

O produtor José Marcilio se tornou viveirista e comercializa mudas de qualidade em todo o país

com a compra conjunta de insumos, uni-
dos os agricultores familiares podem ter 
maior poder na comercialização”.

A seringueira no município 
de Tanabi

O município de Tanabi tem, aproxima-
damente, 23 mil habitantes. Em uma área de 
mais de 79 mil hectares dividem-se 1.601 pro-
priedades, das quais 900 têm até 50 ha, onde 
as principais atividades agropecuárias - base 
da economia local - são cana, heveicultura, 
citricultura, pecuárias de corte e leite. “Dentre 
as atividades exploradas pelos agricultores fa-
miliares, a que mais tem crescido é a heveicul-
tura. Temos cerca de 750 mil pés em produção 
e mais 600 mil que produzirão nos próximos 
três anos.”, informa o eng.º agr.º Valter José 
Garcia, dizendo, também, que a atividade tem 
uma importante função social na região. “A se-
ringueira gera emprego para a família inteira. 
Além disso, por causa do horário de sangria 
(realizada pela manhã), os agricultores têm 
tempo para exercer outras atividades”. 

De acordo com Walter, a média de pro-
dução dos seringais adultos do município 
está entre 8kg e 10kg por árvore/ano e dos 
seringais novos, em torno de 4kg a 5kg. “Essa 
produção é muito boa. Temos incentivado o 
associativismo aos pequenos produtores, 
visando à instalação de uma miniindústria 
de processamento de borracha para a fa-
bricação de artefatos leves, como bexigas e 
luvas. Com o início das ações do Projeto de 
Microbacias II, acredito que os produtores 
terão um grande incentivo”. 

interno que, na minha avaliação, tem espaço 
para absorver a produção dos próximos 100 
anos. Outra vantagem é que a implantação 
do seringal não tem um custo tão elevado 
como outras atividades agrícolas”.

Porém, José Marcilio afirma que muitos 
produtores relutam em iniciar a atividade 
por conta do período de, aproximadamen-
te, sete anos que uma planta leva para en-
trar em produção. “Parece muito tempo, 
mas passa rápido. Enquanto isso é possível 
ter outras explorações para garantir a ren-
da, pois a seringueira aceita consórcio com 
qualquer cultura. Posso afirmar que não dá 
para ficar rico, mas dá para viver bem”.

E o produtor sabe o que está falando. 
Depois de 34 anos trabalhando com serin-
gueira, a renda obtida possibilitou, como 
ele diz, “estudar os filhos” (três filhos fize-
ram colégio técnico e uma filha formou-se 
em Análise de Sistemas e, hoje, é professora 
de faculdade); comprou mais uma proprie-
dade - nos dois sítios cultiva 18 mil pés de 
seringueira - e apoiou os filhos na abertura 
de negócios próprios na cidade.

Para ser um bom sangrador

O fator principal, segundo o Sr. 
Marcilio, é a capacitação. “É preciso que o 
sangrador aprenda com quem tenha bas-
tante experiência, pois ele é a peça-chave 
para o sucesso da atividade. Precisa ser 
uma pessoa dedicada e que respeite a 
matéria-prima com a qual vai trabalhar”. 

O produtor esclarece, também, que o bom 
sangrador tem emprego garantido e chances 
de obtenção de uma renda mensal superior 
à oferecida em outras atividades rurais. “Um 
sangrador, que trabalhe em parceria, pode 
ter um salário que oscila entre R$2.000,00 e 
R$ 2.500,00. O que trabalha como assalariado 
recebe, em média, R$ 1.500,00”.

Trabalho em sintonia com a Casa da 
Agricultura de Tanabi

“Minha relação com os técnicos da Casa 
da Agricultura é muito boa. Eles estão sem-
pre prontos para atender e oferecer apoio 
técnico aos produtores do município, ape-
sar da pouca infraestrutura. Nossa relação é 
de compartilhar experiências, pois eles têm 
a teoria e eu a vivência no campo. Auxilio 
nos cursos e nas palestras que 
a CA oferece. Além disso, estou 
otimista com o início do Projeto 
de Microbacias II, pois acredito 
que os heveicultores serão bene-
ficiados, e eu espero contribuir”, 
salienta o produtor.

Entretanto, para que as 
ações sejam efetivadas, José 
Marcilio acredita que o mais 
importante é que os produto-
res formem uma associação. “O 
ser humano precisa aprender a 
confiar uns nos outros. Acredito 
que o associativismo é a saída para os pe-
quenos, pois, além de redução de custos 

A produção média de três hectares 
equivale a uma tonelada de látex por mês. 
Atualmente, o preço pago aos produtores 
é de R$3,00 por quilo. “A vantagem da bor-
racha é que tem comercialização garantida; 
aqui na região, as Usinas vão buscar o produ-
to nas propriedades. O Brasil produz menos 
de 30% do que consome. Isso demonstra 
que existe um grande potencial de mercado 

http://www.cati.sp.gov.br/revistacasadaagricultura/03/RevistaCA_03.pdf
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A Fazenda Santa Sofia, hoje denomi-
nada Seringal Paulista, no município 

de Gavião Peixoto, conserva, até hoje, 20 
seringueiras das 27 que deram início ao 
plantio no Estado de São Paulo. Toda essa 
história de pioneirismo começou em 1915 
quando o então proprietário da fazenda, 
José Procópio de Araujo Ferraz, pediu ao 
Marechal Rondon que lhe enviasse as se-
mentes, já que estava indo para uma expe-
dição ao Mato Grosso.

Quem conta essa história é seu neto 
Carlos, dizendo que o avô era um visionário, 
muito adiante de seu tempo. Ele não se con-
formava com o fato de o  Brasil ser suplan-
tado pelo oriente na produção da borracha. 
Foi então que solicitou as primeiras semen-
tes, mas não foram enviadas. Em 1916 che-
garam finalmente, porém não germinaram 
porque foram acondicionadas de forma ina-
dequada em uma barrica de vinho. 

Acontece que as sementes de serin-
gueira, por serem ricas em óleo, perdem o 
poder germinativo muito rápido por causa 
da fermentação que provoca a morte do 
embrião. O sucesso só foi obtido em 1917; 
depois de ser desenvolvido um sistema de 
acondicionamento adequado é que che-

Propriedade Rural Conserva a História 
da Implantação da Heveicultura no 
Território Paulista

Suzete Rodrigues – Jornalista – Assessoria de Imprensa /CATI

garam as sementes, de onde foram obtidas 
as 27 plantas pioneiras do Estado de São 
Paulo: as “vovós seringueiras”. Destas se ori-
ginaram, na época, 40 mil plantas, das quais 
restam as cinco mil “mamães”.

As primeiras sementes foram colhidas 
na cabeceira do Rio Jaru, em Rondônia, 
considerada uma das áreas mais produtivas 
da época. Hoje não existe mais nenhuma 
seringueira nesse local. Mas, para reverter 
essa situação, o neto Carlos Procópio de 
Araujo Ferraz enviou as sementes para a 
Prefeitura do município de Jaru, que foram 
plantadas na praça da cidade. Ele explica 
que “o objetivo é devolver a seringueira 
para seu lugar de origem. Meu avô foi con-
siderado louco, já que em São Paulo só se 
falava em café. Hoje podemos afirmar que 
ele estava certo, pois somos o maior produ-
tor de borracha do Brasil, graças à luta do 
meu avô para a expansão da heveicultura 
no território paulista”.  

Para o desenvolvimento e a expansão 
da cultura, a Fazenda Santa Sofia, durante 
um bom tempo, foi utilizada como campo 
experimental pelo Ministério da Agricultura 
e pela Secretaria Estadual de Agricultura e 
Abastecimento. O Instituto Agronômico, 

trabalhando na pesquisa, plantou árvo-
res na Fazenda Santa Eliza em Campinas e 
nas Estações Experimentais de Pindorama 
e Ribeirão Preto, e a Coordenadoria de 
Assistência Integral (CATI), desde então, 
vem fazendo a difusão de tecnologias. 
Esses testes tiveram como objetivos o de-
senvolvimento e o acompanhamento dos 
seringais, a qualidade da borracha produzi-
da e a implantação de viveiros para fomen-
tar a cultura no Estado de São Paulo.

Os proprietários guardam, até hoje, os 
documentos da introdução da heveicultura 
no Estado. Na época, a fazenda tinha qua-
tro mil alqueires e, atualmente, as árvores 
restantes, nos 450 hectares, produzem 30 
toneladas de sementes por ano, proporcio-
nando o plantio de 30 milhões de árvores.

O Estado de São Paulo, segundo dados 
do Levantamento Censitário das Unidades 
de Produção Agropecuária (Lupa), tem 11,4 
milhões de pés em formação, 24,2 milhões 
produzindo 68 milhões de toneladas de 
borracha natural. Representa 54,5% da 
produção brasileira e a cultura se concen-
tra nas regiões de São José do Rio Preto, 
Votuporanga, Barretos, General Salgado, 
Lins, Dracena e Presidente Prudente.   

Árvore centenária: são necessários  três homens para circundar o tronco
Os cabelos estão brancos e a voz mansa, 

mas firme. Do alto de seus 91 anos, o 
eng.º agr.º João Jacob Hoelz é enfático: a se-
ringueira é a única cultura econômica que foi 
implementada em São Paulo, pela Secretaria 
da Agricultura, por meio de pesquisadores 
científicos do Instituto Agronômico e enge-
nheiros agrônomos das Casas da Agricultura 
(até o final da década de 1960 chamadas 
de Casas da Lavoura). “O primeiro relato de 
plantio de seringueira em São Paulo data de 
1913, quando o eng.º agr.º Bernardo Lorena 
plantou algumas árvores no Horto Agrário 
Tropical de Ubatuba do IAC (no Boletim da 
Agricultura, editado em 1914, consta o re-
latório do Horto, onde é mencionado que 
as seringueiras plantadas em 1913 estavam 
com 2,80m). Porém, o plantio que gerou as 
sementes e mudas para a difusão da cultura 
no Estado foi feito pelo Cel. José Procópio de 
Araújo Ferraz, na Fazenda Santa Sofia, no mu-
nicípio de Gavião Peixoto, com sementes de 
Rondônia enviadas pelo Marechal Rondon” 
(veja reportagem da página 36), relata o agrô-
nomo, que trabalhou com a cultura na região 
Norte do País - como chefe das estações 
experimentais do Instituto Agronômico do 
Norte, órgão do Ministério da Agricultura, no 
Acre, Belém e Baixo Amazonas -, durante a se-
gunda guerra mundial; por estar em viagem 
pelo Rio Antimary no Acre, soube do término 
da guerra apenas um mês depois do encer-

Seringueira em São Paulo: trabalho da Secretaria da 
Agricultura Consolidou Economicamente a Cultura no Estado, 

Maior Produtor Nacional de Borracha
Atualmente, o Estado é responsável por mais da metade da produção brasileira, mas até aqui o caminho foi árduo e 

contou com o envolvimento de técnicos dedicados e apaixonados pela heveicultura

Cleusa Pinheiro - Jornalista Cecor/CATI ramento. Ao retornar a São Paulo, 
prestou concurso para a Secretaria 
da Agricultura, onde, especifica-
mente, com a cultura da seringuei-
ra, o agrônomo trabalhou entre os 
anos de 1958 e 1975, exercendo 
depois outras atividades.

O eng.º agr.º Ângelo Artur 
Martinez que, durante mui-
tos anos, trabalhou na CATI, 
no programa de Implantação 
e Consolidação da Exploração 

Comercial da Cultura, explica que “as inú-
meras árvores descendentes das planta-
das pelo Cel. Procópio deram origem à for-
mação de algumas plantações no Estado 
e à grande maioria dos ‘cavalos’ sobre os 
quais foram enxertados os clones”. 

Em 1940, a Secretaria da Agricultura 
interessou-se pela questão da borracha, 
em razão dos bons resultados obtidos 
na fazenda do Cel. Ferraz. De acordo com 
o pesquisador científico do IAC, Paulo 
Gonçalves, que há mais de 25 anos de-
senvolve pesquisas com a seringueira, 
em 1939, o Ministério da Agricultura 
criou um serviço para o estudo e desen-
volvimento da 
seringueira na 
Fazenda Santa 
Sofia, porém 
não progrediu. 
Entre 1941 e 
1942, semen-
tes ou mudas 
dessa planta-
ção pioneira fo-
ram adquiridas 
pelo IAC. “Com 
esse material, 
foram instala-
dos lotes ainda 
hoje existen-

tes nas antigas estações experimentais 
de Pindorama, Ribeirão Preto e Fazenda 
Santa Elisa, hoje Centro Experimental de 
Campinas”, relata o pesquisador.

Na década de 1950, um dos grandes 
desafios para os pesquisadores era provar 
que a seringueira produzia em São Paulo, 
podendo se tornar uma exploração eco-
nômica. Trabalhando na Seção de Plantas 
Tropicais do IAC, entre os anos de 1951 a 
1954, o eng.º agr.º Jayme Vazquez Cortez, 
que aos 86 anos continua se dedicando 
à expansão da seringueira em São Paulo, 
participou dessa busca. (Sua trajetória e 
mais detalhes da história da seringueira 
em São Paulo podem ser conferidos na 
Seção de Entrevista desta edição).

“Em 1951, quando entrei na Secretaria, 
o Brasil passou a ser importador de 
Borracha. Em São Paulo, os pesquisadores 
do IAC estavam realizando pesquisas para 
verificar a viabilidade do cultivo da serin-
gueira como exploração comercial em São 
Paulo. Quando foi feita a primeira sangria 
nas árvores plantadas na Fazenda Santa 
Elisa, originárias de sementes de Gavião 
Peixoto, percebemos que as primeiras não 

http://www.cati.sp.gov.br/revistacasadaagricultura/03/RevistaCA_03.pdf
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produziam. Quando sangramos os pés 
plantados para sombrear o café (cultura 
consorciada), verificamos que nas últimas 
fileiras as árvores começaram a produzir. 
A partir daí, descobrimos que o problema 
da não produtividade em São Paulo era 
oriundo de um problema genético e não 
climático”, esclarece o agrônomo.

Em 1956, o governo do Estado cria pelo 
decreto n.º 28.815, o Serviço de Expansão 
da Seringueira e, pelo decreto n.º 28.806, 
o Fundo de Fomento à Cultura, órgão con-
trolador de recursos. “Na minha opinião, o 
dr. José Cassiano Gomes dos Reis, diretor 
do Departamento de Produção Vegetal da 
Secretaria da Agricultura, é um dos princi-
pais responsáveis pela implantação da se-
ringueira como cultura 
comercial. Ele tomou co-
nhecimento do trabalho 
do IAC e propôs que fos-
sem criados o Serviço e 
o Fundo. Além disso, foi 
o articulador da assina-
tura do convênio entre a 
Secretaria e o Escritório 
Técnico de Agricultura 
Brasil/Estados Unidos 
(ETA)1, que possibilitou 
o recebimento de recur-
sos para desenvolver di-
versos projetos ligados à 
expansão da seringuei-
ra. Esse convênio pos-
sibilitou, também, que 
técnicos da Secretaria de 
Agricultura fossem capacitados em viagens 
internacionais inicialmente para países da 
América Central e, posteriormente, para 
países da África e do Sudeste Asiático (hoje 
os maiores produtores de borracha natural 
do mundo)”, conta João Jacob, que se tor-
nou, a partir de 1958, diretor do Serviço de 
Expansão da Seringueira e presidente do 
Fundo de Fomento à cultura .

Além disso, o agrônomo relembra uma 
passagem em que outro agrônomo da 
Secretaria teve papel preponderante na 
continuidade dos trabalhos com seringueira 
em São Paulo. “Em 1960 foi constatada a 
presença do mal-das-folhas no Vale do Ribeira 
e Litoral. Essa doença, causada pelo fungo 
Microcyclus ulei, é o principal impedimento 

1941/1942 – Secretaria da Agricultura, 
por intermédio do IAC, inicia pesquisas 
com seringueira para cultivo comercial em 
São Paulo, nas estações experimentais de 
Pindorama, Ribeirão Preto, Campinas (IAC) 
e na Fazenda Água Milagrosa, em Tabapuã.

1952 – Primeira sangria de seringueira no 
Estado de São Paulo, na Estação Experimental 
do Instituto Agronômico, em Campinas. 
Introdução de germoplasma de seringuei-
ras de diversas regiões do Brasil e do exterior, 
principalmente da África e Sudoeste Asiático. 
O IAC recebe 581kg de sementes híbridas 
oriundas da Libéria, enviadas pela Companhia 
Firestone instalada no continente africano.

1956 – O governo do Estado, pelo de-
creto n.º 28.815, cria no âmbito da Secretaria 
de Agricultura o Serviço de Expansão da 
Seringueira e, pelo decreto n.º 28.806, o 
Fundo de Expansão da Seringueira.

1959 – Secretaria da Agricultura introduz 
clones orientais em São Paulo. Inicia o fomen-
to da cultura pela Secção de Plantas Tropicais 
da Divisão de Assistência Técnica (DATE).

1957 – São instalados 40 campos de 
cooperação para produção de mudas de 
seringueira no litoral e grande viveiro em 
Tabapuã, no Planalto. Na década de 1960, 
seringais são formados na região de São 
José do Rio Preto.

1960 – Secretaria da Agricultura forma 
a primeira turma de sangradores. Depois, 
até o início de 1967, houve recesso do pro-
grama de seringueira em São Paulo.

1967 – Secretaria da Agricultura instala, 
nos municípios de Bálsamo e Colina, Centros 
Pilotos de Sangria e Preparo de Látex.

- Com a criação da CATI, é estimulada 
a reativação do Programa de Expansão da 
Borracha. 

-Miniusinas de processamento fun-
cionam em seringais de Bálsamo, Colina, 
Estrela D’Oeste, Tabapuã, Oriente, Tupã, 
Pindamonhangaba, Registro e Jacupiranga.

Década de 1970 – Crise do petróleo 
no mundo aumenta a procura por borra-
cha natural e, consequentemente, a ex-
pansão da cultura.

1976 – A CATI incentiva a formação de 
campos de cooperação de mudas de serin-
gueira. 

1978 – Assinado convênio entre a CATI 
e a Embrater para dinamizar a assistência 
técnica do programa de seringueira.

Década de 1980 – Secretaria da 
Agricultura cria a Comissão Técnica de 
Seringueira do Estado de São Paulo. 
Começa a grande expansão da seringueira 
no noroeste paulista.

1992 – São Paulo torna-se o maior pro-
dutor de borracha natural do Brasil.

1992 – Criação da Associação Paulista 
de Produtores e Beneficiadores de Borracha 
(Apabor).

1996 - Realização do Levantamento 
Censitário das Unidades de Produção 
Agropecuária (LUPA), pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, por meio da 
CATI.

1997 – Comissão Técnica da Seringueira 
idealiza o primeiro Ciclo de Palestras sobre 
a Heveicultura Paulista.

1998 – Realização do primeiro ciclo de 
palestras.

2003 – A Apabor inicia o Plano de 
Expansão da Heveicultura Paulista.

2008 – Realização do Levantamento 
Censitário das Unidades de Produção 
Agropecuária (Lupa), pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, por intermé-
dio da CATI, em parceria com Instituto de 
Economia Agrícola. Por meio dos dados ob-
tidos foi revelado que em São Paulo existem 
4.402 propriedades que cultivam seringueira; 
a área plantada é de 77.370,40 hectares e as 
principais regiões produtoras estão localizadas 
no noroeste do Estado. Além disso, São Paulo 
responde por 54,5% da produção nacional.

Fontes: Site da Associação Paulista de Produtores 
e Beneficiadores de Borracha (www.apabor.org.
br); artigo “Borracha: São Paulo é o maior produ-
tor nacional” – eng.º agr.º Ângelo Artur Martinez 
(www.infobibos.com/artigos); artigo “Uma his-
tória de sucesso: a seringueira no Estado de São 
Paulo” – eng.º agr.º Paulo Gonçalves – IAC- (www.
iac.sp.gov.br); artigo “Histórico e expansão da 
cultura da seringueira no Estado de São Paulo” – 
eng.º agr.º Jayme Vazquez Cortez. 

do desenvolvimento da cultura no Norte 
e Nordeste do País. Por determinação da 
Defesa Sanitária Vegetal, órgão do Ministério 
da Agricultura, São Paulo deveria suspender 
os trabalhos com a seringueira e erradicar as 
plantas e/ou mudas. Como chefe do Serviço, 
procurei o dr. Agislau A. Bitencourt, diretor 
do Instituto Biológico e mostrei trabalhos 
do epidemiologista americano Michael H. 
Langford,  realizados no Pará. Com isso, atestei 
que o Planalto Paulista não oferecia condições 
para a propagação da doença. O dr. Bitencourt 
me tranqüilizou, fez uma reunião com a equipe 
do Biológico e contatou a Comissão Técnica da 
Seringueria. Poucos dias depois, o cultivo em 
São Paulo não foi interditado e os trabalhos de 
implantação no Planalto foram enfatizados”.

Brasil
1736 – O cientista francês Charles Marie 

De La Condemine visita a região amazônica 
e leva amostras de borracha.

1750 – Belém (Pará) inicia a produção 
de rudimentares botas de borracha para o 
exército português.

1800 – Belém torna-se exportador de 
sapatos de borracha.

1827 – O Brasil inicia a exportação de 
borracha natural, principalmente, para os 
Estados Unidos e a Europa.

1830 – Generaliza-se o uso da borracha.

1840 – Charles Goodyear (EUA) inventa 
o processo de vulcanização (mistura do látex 
com enxofre, submetida à alta temperatura)

1875 – O plantador inglês Henry 
Wickman coleta sementes da seringuei-
ra no Vale do Tapajós, envia para o Jardim 
Botânico de Londres, que encaminha o 
material para as colônias inglesas na Ásia. 
Inicia-se a multiplicação da Hevea brasilien-
sis, árvore nativa brasileira.

1885 – O inglês Boyd Dunlop inventa o 
pneumático. A matéria-prima é a borracha 
da Amazônia.

1888 – É iniciada a produção de pneu-
máticos utilizados em veículos com motor 
de combustão. Com a invenção do auto-
móvel, por Henry Ford, e a do pneumático, 
há uma revolução nos transportes.

1879 a 1912 – Primeiro ciclo da borra-
cha (apogeu).

1942 a 1945 – Segundo ciclo da borra-
cha, durante a 2.ª Guerra Mundial.

1951 – Brasil passa a ser importador de 
borracha.

São Paulo

1915 – O Marechal Rondon envia se-
mentes da Amazônia para o Cel. Procópio 
Ferraz em São Paulo, que planta na Fazenda 
Santa Sofia em Gavião Peixoto; porém, elas 
não germinaram. Em 1917, novo plantio 
feito pelo Cel. Procópio desenvolve-se bem 
e gera sementes para porta-enxertos.

1 Na década de 1950 existia o Programa de 

Cooperação Técnica Brasil – Estados Unidos”, 

do qual fazia parte o Escritório Técnico de 

Agricultura (ETA)”, que funcionava em conjunto 

com o Ministério da Agricultura. O Programa foi 

instituído por esforços da American Internacional 

Association (AIA), que estava empenhada em 

difundir o modelo do Serviço de Extensão norte-

-americano como meio de ajudar o desenvolvi-

mento econômico e social de alguns países em fase 

de desenvolvimento.

Algumas Datas mesmo em momentos de cenário desfavo-
rável”. Complementando este pensamento, o 
eng.º agr.º João Jacob faz um agradecimento: 
“É melhor não citar nomes para não esquecer 
de nenhum, mas aproveitamos este momen-
to para agradecer a todos os funcionários da 
Secretaria, sejam técnicos, auxiliares ou admi-
nistrativos, que se dedicaram, e àqueles que 
ainda se dedicam a essa cultura apaixonante. 
Posso dizer que cumprimos, e muitos ainda es-
tão cumprindo, o dever de funcionários públi-
cos ao incentivar uma atividade agrícola que 
gera renda e emprego de forma sustentável”.

Campos de cooperação. Em 1957 fo-
ram instalados 40 campos de cooperação 
para a produção de mudas no Litoral e um 

grande viveiro em Tabapuã, no 
Planalto. “Os agrônomos das Casas 
da Agricultura participaram de 
todas as fases, desde a coleta de 
sementes para a produção dos 
porta-enxertos até a multiplicação 
dos clones e enxertia nos campos”, 
relembra João Jacob, informando 
também que, entre 1958 e 1975,  
foram produzidas, por meio do 
Serviço de Sementes da Secretaria 
(atual Departamento de Sementes, 
Mudas e Matrizes da CATI), aproxi-
madamente, 2 milhões de mudas 
enxertadas com os melhores clo-
nes orientais, como o RRIM 600 – o 
mais plantado até hoje no Estado. 
“Foram distribuídas 1.200.000 
aos produtores paulistas, sendo 

600 mil só no Litoral. Porém, elas não foram 
apenas doadas. Os produtores receberam 
orientação técnica para o plantio e as plantas 
foram monitoradas, durante o seu desenvol-
vimento, por engenheiros agrônomos e equi-
pes das Casas da Agricultura”.

Porquê São Paulo se tornou o maior 
produtor de Borracha

“Do mútuo trabalho do Serviço de 
Expansão da Seringueira e do IAC surgiram 
os primeiros seringais racionais em terras do 
Planalto. Desses seringais pioneiros é que se 
obtiveram os resultados práticos que torna-
ram São Paulo o maior produtor de borracha 
do País”, salienta o pesq. cient. Paulo Gonçalves.

Em uníssono, os entrevistados salientam: 
“a geração de tecnologias pelos profissio-
nais da Secretaria da Agricultura foi muito 
importante para a expansão da seringueira. 
Entretanto, a cultura não teria importância 
econômica se um grupo de produtores pio-
neiros não tivessem acreditado em nosso tra-
balho e adotado as práticas recomendadas, 

1957 - Seringal cultivado na Estação Experimental de Pindamonhangaba

http://www.apabor.org.br
http://www.apabor.org.br
http://www.infobibos
http://www.cati.sp.gov.br/revistacasadaagricultura/03/RevistaCA_03.pdf
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Suzete Rodrigues – Jornalista – Assessoria de Imprensa /CATI

Microbacias II – Assinatura de acordo de empréstimo

O governador do Estado de São Paulo, Alberto Goldman, assi-
nou, no dia 27 de setembro, sete contratos de empréstimos com 
o Banco Mundial e o BID, em uma cerimônia que aconteceu na sala 
de despachos do Palácio dos Bandeirantes. Um deles foi o Projeto 
Desenvolvimento Rural Sustentável, o Microbacias II, que envolve 
quase US$ 130 milhões, sendo US$ 52 milhões de contrapartida do 
Governo do Estado.

O governador, após a solenidade, afirmou que todos esses 
recursos “são uma herança bendita para o próximo Governo 
e que a máquina vai continuar funcionando, já que nosso 
Estado é o motor para o desenvolvimento do País”. 

Para Makhtar Diop, diretor do Banco Mundial para o Brasil, 
a parceria com o Estado de São Paulo tem resultados muito po-
sitivos, tanto na área urbana como na rural. “Nessa parceria, o 
mais importante não é apenas o dinheiro investido, mas sim 
alcançar o objetivo maior que é o desenvolvimento do Estado 
e a melhoria da qualidade de vida das comunidades”. 

Curso sobre a cultura da seringueira

Transmitir conhecimentos sobre heveicultura aos técnicos que serão 
responsáveis pela difusão de tecnologias aos agricultores foi o objetivo 
do curso que aconteceu no período de 26 a 28 de outubro em Campinas. 
Nesse primeiro momento, foram capacitados 25 agrônomos das 18 princi-
pais regiões produtoras. Numa segunda etapa, essas informações serão re-
passadas a todas as Casas da Agricultura integrantes das Regionais da CATI 
que têm a cultura implantada.

Durante o Curso sobre a Cultura da Seringueira as palestras foram mi-
nistradas pelos membros da Comissão Técnica da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento. Os temas abordaram desde o histórico da cultura até a ex-
plotação, ou seja, o gerenciamento da sangria: importância socioeconômi-
ca, aspectos botânicos, clones, produção de mudas e legislação, implanta-
ção da cultura, interferência das plantas daninhas e seu controle, condução, 
explotação, controle de pragas e doenças, culturas intercalares, fisiologia 
do látex e aproveitamento da madeira.

Segundo Carlos Alberto De Luca, coordenador do curso e membro da 
Comissão Técnica, o conhecimento técnico sobre a cultura é baixo e a ideia foi 
repassar aos técnicos da Secretaria de Agricultura, a experiência dos integran-
tes da Comissão obtida após anos de pesquisa e trabalho com a heveicultura. 
O primeiro módulo do treinamento abordou os aspectos gerais da lavoura, no 
segundo, esse mesmo grupo será capacitado especificamente sobre sangria.

Makhtar Diop, diretor do Banco Mundial para o Brasil Alberto Goldman, governador do 
Estado de São Paulo

http://www.cati.sp.gov.br/revistacasadaagricultura/03/RevistaCA_03.pdf
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