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O Brasil desponta como o maior produtor de sisel do 
mundo, com 70% da pioduçao absorvida pelo mercado norte- 
americano, na forma de 'Baler ~wine'. Por conta de sua 
adaptaçh 9s condiçlles de extrema aridez, o sisal encontrou, no 
Nordeste brasileiro, condiçóes de clima e solo apropriadas ao seu 
desenvolvimento, especialmente nos trechos das regiões semi- 
Brides da Bahia e Paralba onde, como por um milagre, revelam-se 
ao olho atento do observador os o6sis de verdura formados pelos 
campos de sisal quando, em derredor, n8o resta sen8o a 
vegeteçao estoriiceda da Caatinga castigada pelo sol inclemente 
do Nordeste. 

Nesses locais, de poucas vantagens para as plantes e 
animais, medrou e floresceu a agroinddstria sisaleira como 
atividade econbrnica capaz de gerar renda e emprego para o 
enorme contingente populacional desses sertdes, estimedo, a 
grosso modo, em cerca de 600 a 800 mil pessoas. 

Acontece que esta florescente atividade est8 em franco 
processo de declfnio por conta. simplesmente, da falta de uma 
polltica agrícola capaz de assegurar a lucratividade dos que ainda, 
idealisticamente, labutam na lavoura do sisal no Nordeste. 

Desta forma. o CNPA, ao lançar a presente publicaçáa, 
espera, atrav6s das sugestóes nela contidas, ndo 96 contribuir 
para deter este declinio como, ainda, alertar as aut~ridades para 
um tratamento mais eqü8nirne ao produto, entes que a crise que 
Óra vive a lavoura sisaleira não decrete a sua extinç8o total nri 
regillo. 

NapoleBo Esbsrard de MacQdo Beltrao 
Chefe Geral do CNPA 
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O Brasil 6 o maior produtor mundial de risal e a exporta@o 
desta fibra chegou a representar para o e ,  em 1894, o 
montante de cerca de 18 milhka de d61ater. A piodugio 
concentra-se principalmente nos Estados de BaMa e Param, hoje 
os dois maiores produtores desta cultura no Norderte brarikiro. 

A fibra, contudo, nllo 6 o único produto desta plante que 
pode ser explorado. O risal, ou igeve, 6 um vegetal pollvdenta, 
por6m tem sido aproveitado somente corno fibra, que 6 exportada 
na forma natural ou etravds de manufaturador, como o "bater- 
twine', para os mercados importadorcw doa Estados Unidos, 
Cancidi e Europa, dependendo dos preço8 r da concorrihcia do 
mercado externo, alem de competitividede com os fiw de 
polipropilem. Esta conjuntura tem sido brstrntr danosa para esta 
fibrosa e, consequentemente, para os municlpim produtores da 
fibra no Nordeste. 

Os preços que prevrlscem no msrcrdo do rira1 d o  
instllveie, condenando a cultura a viver ctiwr prrlbdicaa. O 
objetiro deste trabalho 6 analirar o nate& de c r i r  qw vem 
assolando a lavoura doaleira no Brasil, eo mesmo tempo em que 
d o  sugeridos os meios cumo soergud-Ir, enquanto r vltwglo de 
abandono a que chegou n8o decrete wr extinçio. 



2. IMWRTANCIA DO SISAL PARA O NORDESTE 

A import8ncia do sisal para a agricultura nordestina pode 
ser enfocada segundo vhrios aspectos, dentre os quais merecem 
destaque os seguintes: 

1 Permite a ocupaç4o dos bolsoes de terra seca e solos 
pobres, de extensos trechos da região serni-hrida, 
principalmente dos Estados da Bahia e Paraba. 

2 Gera atividade econbrnica em regiões marginais para 
lavouras de subsist8ncia que, de outra forma, seriam 
inaproveitadas ou jB estariam com os seus solos 
degredados por conta da exploraçtio das cultivos anuais. 

3 Constitui-se em fonte de renda e emprego para enormes 
contingentes de trabalhadores, exatamente durante o 
perbdo seco no qual a mão-de-obra local se encontra 
ociosa. Cedraz (1995) estima que a lavoura do sisal gera 
entre 600 e 800 mil empregos diretos no Nordeste. 

4 Revela-se como importante fonte de divisas para alguns 
Estados nordestinos, como B o caso da Bahia e Parafba. 

5 Adapta-se Bs condiçbes da pequena exploreçao, com 
predornlnio da trabalho familiar, sendo, portanto, 
importante agente de fixação do homem i9 regi80 semi- 
árida nordestina. 

6 Trata-se de urna lavoura para a qual praticamente inexiste 
o uso de defensivos e de adubos qulmicos, n8o poluindo o 
ambiente, tendo, pois, condições de fornecer um produto 
'limpo" (sisal org4nico) livre de residuos qulmicos. 

7 Constitui-se em atividade de apoio B pecuhria a nivel das 
fazendas do'serni-&ido. seja pelo uso direto da planta na 
alimentação dos animais ou atrav6s da pastagem nativa 
nas áreas exploradas com a cultura. 



Na Tabela 1 visualiza-se a situaçao de 6res colhida, 
produç8o e rendimento mddio na lavoura do sisal no Noidaste e 
m6dias nos quinquenios compreendidos entre 1975 e I 996. 
AtiavBs dos dados das Figuras 1 e 2 tem-se iddie das Bress 
colhidas e de produç8o enuel de sisal nas Estados ds Bahia e 
Paraíba, para o perlodo j4 citado. Verifica-se, na Tabela 1, que 
houve crescimento de 11,696 do primeiro para o segundo 
quinqudnio na Brea colhida; nos demais houve reduçlo de 12,7% 
e 34,6%, respectivamente. É importante ressaltar que, e16m da 
acentuada reduçáo na drea colhida no Último quinqllllnio, dentre 
os 21 1.710ha colhidos encontram-se. em sua maioria, sisalais 
abandonados, praticamente sem nenhum trato cultural. Com 
relação produç8o observa-se que houve comportamento 
semelhante, com pequenas varieç6es nos fndices percentuais. 

Por se encontrar o rendimento m6dio. no perlodo em 
estudo, praticamente estagnado, a variaç8o da drea cultivada (I 
que tem explicado a variaçao da produç8o. 

Estes resultados permitem inferir que a edoçllo de um 
mlnimo de tecnologie, tais como roço dos sisalais em produçdo e 
renovaçso das lavouras mais antigas, permitird, a curto e rn6dio 
prazos, incremento na produç8o nordestina sem a necessidsde de 
incorporaçao de novas hrees. 

Nas Figuras 1 e 2. em anexo, pode-se observar o 
comportamento da ares colhida a produçao do sisal na Paraíba e 
Bahia, respectivamente, no perlodo 1 973/1995. Na .Parafbs 6 
'nitida a tenddncia crescente entre 1973 e 1983 e decrescente 
entre 1984 e 1995, ocorrendo urna queda acentuada entra os 
anos de 1993 e 1995. JB na produçáo observa-se tendbncir de 
crescimento entre 1973 e 1979, que atende ao crescimento da 
Brea colhida, com queda entre 1980 e 1983, anos de WCU, 
tornando-se nftida uma tend8ncia decrescente a partir de ent80, 
com pico de queda em 1993. O estado de crise permanente da 
lavoura sisaleira na Paraíba aparece claramente na Figure 1. a 
partir de 1984, com quedas consecutivas de Irea colhids r 



produçllo. A produgdo, que jB atingiu um pouco mais de 100 mil 
toneladas entre 1977 e 1979, chega a algo em torno de 25 mil 
toneladas em 1 995. 

JB na Bahia a situação de crise n8o 6 tllo permanente 
quanta na Paraíba. Em 1991 e 1992 a Brea colhida atingiu nlveis 
recordes no perlodo 1973/1995, enquanto os mais altos nlveis de 
produçáo ocorreram em 1 975 e 1985. É clara a situaçao de crise 
entre 1993 e 1995, com reduçi3es de Brea colhida e produçao 
que atingem nlveis próximos a 50%. Mas esta situaçlo não chega 
ainda a consolidar um estado de crise permanente, como 
acontece no Estada de Parabe, muito embora as perspectivas 
sejam de continueç0o de queda tanto na brea colhida como na 
produçtio. 

Muito embora as secas de 1979/1983 e 1994/95, esta 
Oltima na Bahia, estejam associadas a reduçóes de Brea colhida e 
produçáo e a motivos econbrnicos, como preços baixos e falta de 
competitividede no mercado internacional, t6rn levado ao 
surgimento de problemas adicionais, que servem de explicaçao 
para a n80 retomada da produçao apbs elas: 
a) a maioria dos produtores deixou de efetuar tratos culturais; 
b) estima-se que 80% da drea cultivada com sisal se encontram 

em estado de abandono, efetuando-se apenas a extr&o de 
fibras, sem nenhuma t6cnice que poupe e plante; 

c) os grandes produtores e s t h  utilizando a cultura principalmente 
como elimento para o rebanho bovino, nos periodos de 
estiagem; 

d) alguns agricultores est8o erradicando a lavoura, através de 
queimadas, objetivando desocupar a drea para o plantio de 
capim; 

e] mais de 90% dos campos de sisal estão com idade acima de 
20 anos, o que provoca reduçbes da qualidade e produtividade 
da fibra; 

f) existe grande incidhcia de vegeteç8o nativa, acarretando o 
sombreamento da cultura, o que tem reduzido a produtividade 
e tornado impreticbel a recuperaçao de muitas lavouras; 



g) falta de uma polica de preços mfnimos condizentes com os 
custos de produglo. 

Na Tabela 2 B encontrada a planilha de custos para manter 
e desfibrar um hectare de sisal, na Paraba, a preços de m8o-de- 
obra vigentes no mercado em março de 1996. Observese que, 
com a preço de Rb0.27 pere o quilo da fika seca, depois de 
descontedos os custos de produçBo o agricultor teria uma renda 
Ilquids negativa da ordem de Rbt  70.00. se ele utilizar a 
tecndogis recomendada na Tabela 2, que apenas procura manter 
a plantaç8ía existente. Pode-se argumentar que alguns itens da 
plsnilha de custos dessa tabela Mo se concretizam em gastos 
monetdrios efetivos, no csso da agricultura familiar; mas este B 
um raciocínio de curto prazo. Para que e femflis do agricultor 
continue na cultura do sisal. ela precisa perceber uma renda 
condigna. Pode-se observar, na mesma tabela. que isto começaria 
a ser possfvel a partir de um preço por quilograma de fibra seca 
de R$O,IO e n8o de R60.27, como vem sendo praticado. Por al 
se pode ter uma id6ie do montante de prejulzos para o produtor de 
sisal nordestino com esta malsinada polltica de preços edotada 
para o produto na regilo. Neste aspecto, insere-se o maior 
problema vivenciado pelo sisal pois, apesar dos reclamos, náo se 
tem definida st6 agora uma politics de preços mlnirnos 
condizentes com os custos de produç8o nesta lavoura. Esta 
dessteriçao vem gerando &tios problemas na j4 depauperada 
economia nordestina e. o que 6 mais greve, nas finanças de 
importantes mmidpios da Bahia e Pardba, que encontram no 
sisal a ocupsglo de suas populaçies. 

A nlvel do mercado internacional, o sissl brasileiro 
defronta-se com outro grave problema, que é o relacionado com o 
aumento da oferta de fibra patrocinada pela entrada, no mercado, 
de outros pslses pradutores desta mstdria-prima. Então, a 
concorr8ncia tende e reduzir o preço do produto no mercado 
internacional com o conseqüente desestlmulo as exportaç6es s 
reflexos internos, quando nem bem o preço rnlnirno estipulado 
pelo governa 6 observado. Ressalte-se, ainda, a concoir6ncia 
acirrada enfrentada pelo sisal por parte ds fibra artificial de 



polipropileno, de fabricação muito mais barata que a natural 
obtida nesta levouia, embora náo aceita integralmente pelos 
palses consumidores, pois é um produto n8o biodegredfivel e 
poluente, ou seja, o aposto da fibra natural produzida pelo sisal. 

Deve ficar claro que o problema afirmado no parlgrafo 
anterior nao se encontra na entrada de novos países produtores 
com nlveis tecnológicos mais avançados. jB que isto pode ser 
bendfico para o sisal, se provocar redução de custos e de preços, 
j4 que pode aumentar o tamanho do mercado mas, sim. na 
ineficigncia produtiva daqueles que não puderem se adaptar As 
novas condiçúes, tamb6m reduzindo seus custos de produçilo. 

Por outro lado, a fibra produzida no Brasil. apesar de mais 
resistente, B de pdssima qualidade. Desta forma, não chega a 
competir favoravelmente com a que 8 produzida pelos paises 
africanos, nos quais o sisal é melhor cuidado que o explorado no 
Brasil. 

No momento, o preço médio de exportação da fibra tem 
sido o maior entre os praticados nos tr6s Últimos anos, pois se 
encontra no patamar de USS0.62 por quilograma contra US$0,41 
e US$O,20 auferidos, respectivamente, em 1994 e 1993. 
Lamentavelmente, o produtor não se beneficia desta vantagem, 
uma vez que este 6 a preço pago para quem exporta e n8o para 
quem produz a fibra. 

A soluç3lo para estes problemas que surgem para o sisal 
brasileiro via mercado internacionai passa, necessariamente, pela 
atividade de pesquisa, jB que fica claro que sua soluç8o implica 
em aumento de rendimento médio. Pode-se observar, na Tabela 2 
que, mantendo-se o preço de RS0,27 por kg de fibra seca, o nFvel 
de rendimento m6dio mlnirno para o produtor nHo ter prejuizo seria 
de 1.393 kgha, que 4 quase duas vezes a m6dia conseguida 
pelos produtores na Paraíba e Bahia. Isto dá destaque ao trabalho 
em parceria que vem sendo desempenhado na pesquisa com o 
sisal, pela Ernbrapa-AlgodBo, EMEPA e EBDA. 



4. MEDIDAS URGENTES PARA O SOERGUIMENTO DA 
LAVOURA DO SISAL 

Soluçóes precisam ser encontrsdas psra os problema 
relatados. Se isto não for feito e continuar o estado de abandono 
s que se acha relegado o sisd, a tendhncia d o desaparecimsnto 
desta lavoura no Nordeste e, se isto ocorrer, ter-se4 eliminado 
uma das poucas opções de ocupaç8o produtiva de extensos 
tratos do serni-&ido nordestino dos Estados da Bahia e Paraba. 

Pare a reversão do quadro atual, as seguintes medidas 
fazem-se urgentes e insdidveis: 

4.1. DefiMçBo de preço rnlnimo capaz de compensar os custos 
de produção 
Constitui-se na primeira provid8ncia para aiterar a situaço 

caótica ora vivida pela lavoura do sisal. C sabido que o cwta de 
produgão B alto, em razao do baixa nlvel tdcnico adotado na 
exploreç8o do sissl; no entanto, este custo poder4 cair, via 
elevaçao da produtividade, mediante pequenos ajustes nas 
tecnologias hoje disponlveis pare esta lavoura. No Nordeste, os 
Indices de produtividede t6m variado emre 600 kg/M e 800 
kgha, o que B considerado baixlssimo quando comparada aoa 
obtidos nas plantaçber do Kenya, cujo rendimento mddio B de 
1.800 kg/ha. Neste casa, poder-se-ia estabelecer uma polltica de 
preços conjugada s um amplo programa de difustío das 
tecnologias jA existentes, visando alterar o quadro ahisl de 
pripitivismo na explorqlla da lavoura. 

4.2. Disponibilidade de &dito psra financismento da lavoura 
Parte do abandono do sisal deve-se h falta de recursus de 

custeio pata manutençao da cultura. Estima-se que sb na Pwaiba 
68% da atual Lirea plantada encontram-se abandonados por falta 
exclusiva de meios para manter a rira1 produtivo. Portanto, a 
abertura de financiamento pare o sisal, pelo sistema de 
equivdbncie produto, wria medida das mais urgentes pua 
reverter o acelerado processo de declfnio do sisal na regiao. Pw 



m o  modo, o datema de cornerdalização da fibra 6 todo 
intermdido pelou k ~ f i ~ i d o r e s  e comprudom, com a exduallo 
do produtor: por este motivo e para melhor dirdplinri a açUo doa 
atrwemdorea, urge instituir as operaçUe8 de ciéâito no dutemr 
AGF e EGF pelos bancos oficiais que operam nm regiUe8 
pradutoim de rbal, via cooperativas. 

Recuperaç8o das mais  &mas r M o n d a s  de r i 4  
A mcuperaç& do preço e a existBrida de crédito fW 

podem ser os ingredientes nstud paa a teqmraç& das awis 
4 m i i  abandonadas; no entanto, planos com finmcbmmos 
oficiais para ~~ âess8s plantios sdam eficazer p m  
âeter, de imediato, r i8dução da atual (ma plantda com o mbd 
na ngillo. 

Divsnificaçlo da exploração sisaieira no Nordeste 
O drd 6 uma planta polivaiente, mas o uso da folha B 

limitado cio aprovaitrrnento apenas da fibra (3 s 4%); o retrnte, 
constitufdo da bucha (1 %), mucilagem (15%) e suco (80 a 81 %), 
d o  4 aprovehmdo. A folha picada e a mucilsgern, esta depoia de 
smparda da bucha, podem ser utilizadas também na rlimentaçlk 
snimd, por6m a gemrdizaçáo deste emprego para o dad eat4 a 
depender da pamuisas capazes'de vdidar o seu vdor como 
alimento. Do wco, por exempb. podem -r obtido8 produtos 
dtamcwrt. vdioaos do ponto de vista indwthil, tais como 
bbidda, Wgh, cdubo, blcool, w, s a b ,  
shampoo. -ma para extintor e baa carotem. A divmifi- 
podo aw s a r  pma conferir novo patama de i- 
ecmhica do riid no Nordeste. Mister w faz conrid.ia qu8 o 

'bder-twim', m que ptmca, já pode tw atingido o limite de 
mturaçüo, isto porque, sob este dlngulo, o produto 8e defronts 
com a concimOnda da fibra dmdtica, atd rnsrmo com (i Mturd 
de melhor qwlidede, fornecida pelos pslser africanos. Como esta 
concorrbncir B tetor de desestabilizeçtio do preço, tanto Interna 
como rxtmamentr, a wlds pude s e r  a divenificeçb da 



exploração; de modo a garantir o uso dos seus produtos pelas 
indústrias locais e pelas que serão instaladas na região. Nesta 
ótica, o estudo e incentivo às tecnologias para produção de fios, 
cordas, tapetes, vassouras e artesanatos outros, a partir da fibra 
do sisal no próprio meio rural, seriam medidas das mais salutares 
para reverter o declínio desta importante lavoura regional. 

TABELA 1 .  Área colhida, produção e produtividade rn6dias na 
lavoura do Sisal no Nordeste (Periodo 1975 a 1995) 

Area m4dia Produção Rendimento 
Colhida Cndice media fndice m&io fndice 

FONTE: EMBRAPA (1 996) 



TABELA 2. Ranilha da custos para manter e cbsflker i h de 
a na Paralba, utilizando-se tecnologii recomen- 
dada pela pesquisa, a preços de março de 1996 

Coeficientes 'T4cnicm 0uant.V. Unit. (R$)V. Total 
(R$) 
Roço e ellrnlnaçlk dos filhotes 20 d h  6,00 100,00 
Corte da8 folha8 O8 d h  5rw 
Transporte dw foihs I 0  d h  5,W 
RiKudoms I O d h  10,w 
B i g e  6 dm SrW 
Timqmne e secagem das fikrs 6díh 6,W 
6bo d k d  para motor 401 0,38 
Custos fim com o motor desfibrador 

Total dos custos de pradução 
FONTE:DdoedeC8mpo 
Rendimento mbdio do no de 
1sBi i 199s 
Vsbr de rnwmdó da f ih lem março 
& 1990) 
R U t a  b'uwb 

ãpiiddhs (208,41 - 376,901 
V d a r d s n m ~ ~ ~ o ~ w t ~ p r e S u l r o  
( q u e ) 9 u d ã s ~ ~ a o v a b r & w s t o d e  
w, admitido mesmo nhd tecnol-1 
M w d e r s n & n r n t o M k m l n i m o p # a  
p r o d u t o r n k t e r p r e i u b p ( ~ ~  
~ ~ d i ~ ~ i g u d a R ~ , 2 7 1  



+EBtlinalhrcr 
FOME: &W?AM (1 996) 

FIGURA 1. A r a  cdiiba r produção do SISAL na Pmdba. M o d o  1973 
a 1995 

FIOURA 2. h a  colhida e produçSio do SISAL na Bahla Pll(odo 1973 
a 1985 
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