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A NOSSl\. CRISE DE BORRACHA

10 de Maio de
1951

Divulgada a notícia de o Brasil ter import do uma pe
quena quantidade de borracha do Oriente, para a ander às
necessidades das rábricas de pneumáticos instaladas no pa
is, a opinião pública se tomou de panico.

O alarme correu o país de norte a sul, como matéria
sensacional e no entanto, o que se está importando,no mo
mento, representa, apenas, uma diminuta perc~ntagem do
que teremos forçosamente de importar, para nao ficarmos
com os transportes paralizados.

O renômeno da importação de borracha do Oriente,tem,
como todos os outros fenômenos, causas próprias, determi-
nantes de .sua ação.

As causas que deram_origem ao fenômeno da importação
de borracha do Oriente sao decorrentes de duas ordens de
fatôr~s, a saber:

Primeiro: Falta de evolução na produção de borracha
na Ámazônia;

Segundo: Extraordinária evolu~ão da indústria . de
pneumáticos no Brasil, desenvolyimento vio
lento dos transportes em caminhoes, autom6
veis e ônibus em todo o pais.

Primeira ordem de fatôres:
Enquanto, na Amazônia, tôda a i!!iciativa privada se

agarrou, como uma ostra, na exploraçao silvestre, semi-sel
vagem, no exterior, fora do "habitat" da seringueira,foram
plantados por iniciativa particular dos inglêses, holand~
8e8, ~ranceses, indonésios, maláio8, indianos e norte ame
rlcanos, três e meio milhões d~ hectares de seringueiras:
que correspondem a mais de um bilhco de plantas •

..
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Um bilhão de seringueiras representa um poten-
cial, reserva de três milhões de toneladas de bor-
racha por ano. Todavia, o máximo que já se extraiu
dos seringais do Oriente foi de aproximadamente um
e meio milhão de toneladas por safra, de 1948 para
cá.

Com a vitória da borracha de cultura, fora do
Brasil, a Amazônia, que chegou a extrair da selva
42.280 toneladas, em 1912, viu sua produção cair ~a
ra 6.200 toneladas em 1932. O preço no mercado 1~
ternacional caiu de um dóI-ar por libra em 1910,para
3 centavos do dólar, em 1932. Na i~zônia, o preço
da borracha caiu de uma libra esterlina metáljca em
1910 para 50 centavos do cruzeiro em 1932 •

•
Mais tarde, com os fenômenos da guerra, a Ama

zônia voltou a reanimar os seus seringais nativos -
_Graças ao esfôrço conjugado dos Govêrno~ brasileiro

e norte-americano, financiando a produçao de borra
cha extrativa, a Amazônia produziu, em 1947, 32.930
toneladas de borracha bruta. Esta produção corres
ponde a um esfôrço muito mais valioso do que o maxi
mo obtido anteriormente em 1912. O custo davida em
1947 era dez vêzes mais elevado do que em 1912 e,em
1947, a borracha foi vendida por menos da metade do
valor em dólares ou libras, pago em 1912.

A.ssim, o esfôrço da denominada "batalha da bo.,!:
racha" da 2a. guerr~ mundial foi compensador quanto
ao volume da produçao. Todavia, a l~azônia nao se
d~sembaraçou da desgraçada roti~a que a açambarca.
Nao foi introduzido na exploracao da borracha extra
tiva, melhoramento algum. ~uaiquer pretensão de in
troduzir algum melhoramento era logo -combatida, por
que o programa se resumia em produzir borracha,pro=
duzir borracha, produzir mais borracha e nada mais.

O sistema de extrair a borracha não foi alte-
rado, o sistema de comércio não foi mOdificado,a ca
d§ia de produção e mesmo a dos agentes compra~ores-
nao foram alteradas, apenas foi criado um órgao mo-
triz, para tocar a velha maquinária, que se denomi-



., - 3 -

nou Banco da Borracha. Diga-se a verdade, o novo mo
tor deu tudo e fêz o que pôde Eara movimentar a v~·
lha, arcáica máquina de produçao.

Inte~namente, no va!e, não houve evolução al-
guma no metodo de produçao.

Foi o velho sistema condenado como antieconô-
mico e decaído, que funcionou, tendo sido alimen-
tado como outra máquiga de guerra qualquer,da qual
se leva em consideraçao muito mais o efeito produ-
zido, a necessidade bélica, do que o custo do mate
rial. -

A capacidade de produção dos seringais silve~
tres da l~azônia foi submetida à prova de guerra,à
prova de fogo e nao se pode nem se deve pretender
que os seringais silvestres possam dar no futuro,
mais do que deram em 1947, com suas 32.930 tonela
das de borracha crua.

Qualquer aumento aritmético na produção de bor
racha extrativa, só será obtido à custa de aumento
geométrico no pr§ço da borracha e no encarecimento
da vida, na regiao amazônic~.

E oportuno lembrar aqui,que não foi por falta
de advertência e de amarga auto-ex~eriência que a
i~azônia deixou de evoluir. O Governo Federal pro
moveu eêtudos e traçou planos magníficos em 1912:
Na regiao da Estrada de Ferro, o Ministério da A-
gricultura fundou wna Estação Experimen~al para
promover os estudos relativos à formaçao de serin
gais de cultura. ~odo o esfôrço foi perdido e, ho
je, da velha Estaçao Experimental só restam as pa
redes sem o telhado. I•.s terras da Estação Experi
mental constituem hoje um pôsto simbólico de mopta
de propriedade do Exército.

Como exemplos amargos para a economia da Ama-
zônia basta recordar a perda da produção de café e
do cacau.

O sistema rotineiro impera ~a produção de bor
racha. Seus defensores lançam mao dos mais astu~
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ciosos recursos e argumentos, recorrendo ora à so-
ciologia, ora à defesa da integridad~ nacional,para
sustentar a mais irracional exploraçao da selva e
dos homens.

Segunda ordem de fatôres I

No reverso da medalha, a industria de artefa-
tos de borracha, instalada recentissimame te no sul, . '"do pals, cresceu e se desenvolveu aClmn de toda a
expectativa.

As fábricas instaladas no Brasil,apesas de n~
vas, ampliaram de muito ~uas instalaçoes e, de pou-
co mais de 200 mil pneumaticos prod~zidos em 19qD,
hoje produzem mais <ie cem mil pneumaticos por mes,
ou perto de um ffiilhaoe meio de pneus, por ano.

Em menos de dez anos, entre 1942 e 1950,as fá
bricas de pneumat.ã cos elevaram sua produção de 60Õ
por cento.

I Trata-se, portanto, de yma evolução extraord1'
nar~a. E o futuro reclamaA nao m~is um e meio mi-
lhao de pneus, mas sim tres milhoes de pneus den-
tro de dez anos ,

A estimativa geral das fábricas prevê, p'arao
futuro, uma necessidade cr;escente anual de·10%; t.Q
dos os anos. Essa previsao nos oferece a seguinte",
tabela de necessidade de bor~acha, calculada em p~
50 bruto:

1951 - 32.000 toneladas
1952 - 35.000 "1953 - 38.000 "1~54 - 42.000 "1955 - 46.000 "1956 - 50.000 "1957 - 55.000 "195$ - 60.000 "1959 - 66.000 11

1960 - 72.000 "
As ' . enquanto providenciamfabrlcas, sua ampli~
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ç50, podem facilmente proceder o aumento de "l~
a9ual de roduçao, trabalhand2 duas horas extrnordi
nariQs por dta. I~s g produçao de borracha extrat!
va nao podera, em hipotese algU!a, abrir novas es-
tradas de seringa, pqrD colocaçao de mais 80 mil
homens dentro dos proximos 8 anos, tomando por base
que devemos ter atualmente, no mínimo, 40.000 serin
gueiros, produzindo as atuais 28 mil tonel das de
borrDcha bruta.

Para elevar a produção de borracha silvestre
ao nivel das necessidades futuras, o preço de custo
da borracha extrativa deveria ser elevado na base
de uma libra esterlina ouro por quilo, como se dava
em 1910.

Contar com semelh~nte aumento aritmético de
produção ge borracha extrativa é simplesmente um
Dbsu~do, e desprezar todo o conhecimento do pa~s~
do, e ignorar 9 encarecimen~o da v~da na proporçao
de 1 para 10, e desprezar toda a logica, todo o bom
senso.

o alarde que s~ está fazxndo, atualmente, se
prende, unicamente, Q circunstancia de o Brasil pr~
cisar importar) no momento, 4 a 5 mil tonelpdas de
borracha. O publico e a imprens~ nacional ignoram
o que teremos de importar nos proximos 8 anos.

Havendp, em 1951, uma ne~essid~de de 32 mil
toneladas de borracha e a Amazonia nao podengo prQ
duzir mais de 28 mil toneladas, teremos um deficit
inicial de 4 mil toneladas

o estoque dos~saldos de borracha acumulados
pelo ex-Banco de Credito da Borracha, q~e montava a
15.200 toneladas em dezembro de 1949, ja foi consu_"
mido e o que resta, quando fôr dado o balanço final
será número sem significação para cálculo de previ- .
são futura.

Lev~ndo em consideração que será admissivel
contar com uma produção de 28 a 30 mil toneladas
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at~ 195~ e, )0 a l2 mil toneladas, de 1954 a 1957, o
nosso deficit sera de, aproximadamente, 75 mil _ton~
ladas, ou mais de dois anos de atraso na produçao •

..1 crise de hoje, o mal-estar que ~e esta sen-
tindo e de natureza simplesmente p~icologica.Mas,de!!
tro de seis a sete anos, o ma! sera gr~vissimo, por-
qye os tr~nsportes por caminhao e o trafego por autQ
moveis e onibus est~rao seriamente comprometidos em
todo o Brasil, se não forem tomadas, com urgencia,as
necessárias providências. .

Tomei ~or bgse a-indicaç;o ge um período d~ 7
anos porque esse e o tempo necessnrio para formaçao
d~ seringais de cultura e, conseqUent~mente,~acria-
çao de uma,fonte permanente de produça9 economica de
borracha, unica que no futuro resolvera o problema.

~ .. ,No momento,~na emergencia atual, so ha um re-
curso, a importaçao maciça de borracha do Oriente,
enquanto e tempo e num volume entre 5Q a 70 mil ton~
lada~, no valor aproximado de um bilhao e duzentos.
milhoes ~e cruzeiros, ou us 9 60.000.900,00, para
atender as necessidades nacionais, ate o ano de 195~

A ,

A Simultaneamente e sem ~erda de tempo, devera~o
Governo Federal promover a serio a obra de formaçao
d~.seringais de cultura, es~abelecendo um programa,
minimo inicial para 10 milhoe~ de s~ringueiras, ate
o ano de 1958, e mais 10 milhoes ate 1960. .

Com 20 milhões de seringueiras' plantadas n<3.S
regiões que ofer~cem as melhore~ condições dI meio,
para uma produçao rendosa, tera o nosso GovernQ fo~
mado, a exemplo do ~ue foi feito em outras regioes,
uma fonte de produçao com capacidade anual, inicial,
de 100.000 toneladas de borracha.

~stes ~ados ~evelam uma situação extremamente
grave, que nao sera resolviàa com a demagogia e com
~velha escola de rotina que reina na Amazonia.A nos
sa grande,dificuldade p<J!raresolver um problem~ dêste
vulto esta no fato de nao se tercr.iadona lUnazo~ia~
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, .ne ceaaar-i.a ment.aLãdadç rural, para que a ini~i::·tiva

particular tome a si este progr.'lmade formaçao de2Q milhoes de seringueiras~ Assim, a tempestade e~
ta para chegar. Tem o Governo diante de si dois
problemas serios a resolver simultâneamente:

Primeiro: Importar do Oriente 60 ~il tonela-
das d~ borracha, ~ara suprimento da industria de
pneumat ã coçno per-Lodo de 1951 a 1957. O empate de
dinheiro devera orçar em C'rJ

': 1~200.000.000,00.
Segundo; Fromover a plantação de seringueiras

em_forma de nucleos coloniais, num total de 20 mi-
lhoes de plantas, dentro de 10 anos.

A des~esa total, com a formação dêsses serin-
gais montara, aproximadamente, em CR.1~500.000.000,00.

O Instituto Agronômico do Nort~ apresentou,em
1945, ainda. ao §enhor fresidente Getulio Vargas, um
plano de formaçao de seringais de cultur:J,tendo s!!,
gerido,_como meio d~ financiameQto desse t~Rbalho,a
nplicaçao de 3% da renda da Uniao, num periodo de
20 anos.

~sse projeto foi estud~do pelo Sr. Valentim
Bouçns qu~ sugeriu, naquela epocB, como rresid~nte
da Comissao de Acordos de 11nshingtonA,a apr-ova çao
das medidas preliminares para formaçao dos grandes
viveiros destinados ao fornecimento de borbulhas.In
felizmente, com a mudança de govêrno, o plano foi-
completamente abandonado.

Hoje, qualquer retardamento em se a~acar o
pr0'91ema de plantaçao de seringueiras vira" custar
c~rissimo) porque os juros por essa negligencia se-
rao pagos em dolares ou em libras.

~, ,A in~t.alaçao de~uma fabrica de borracha sint~
tlca, em Sao Paulo, Qao resolve o problema porque,
nao temos, com abundancia e a baixQ preço, as mate-
rias,primas utilizadas na fabricaçao de borracha
sintetica.
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Não temQs, ainda, pe~róleo ou gases de petró-
leo barato, nao temos carvao borato e os cereais
custam os olhos da cara. _À cultura que pode~ia seE
vir de base para fabricaçao d~ borracha sintetica,em
Sao Paulo, seria a cana de açucaro Resth, todavia,
~aber quaL sçr-í a o custo dessa borracha partindo do
alcool extraido da cana.

Com as possibilidades que a Amazônia oferece e
a necessidade brasileira de promover o desenvolvimen" . . " ,,-to economico da Amazoní.a , de modo a arranca-Ia da '
triste_rotina e marasmo em que vegeta, o problema da
produçao de'borracha, partindo da cana de açucar,d~
ve ser posto de margem.

_ O Qovêrno Feder~l já concede~, para valoriza-
çao...economica da Amazonia, 3% de toda a renda da
Uniao durante 20 anos ..

Resta, portanto, como L'rimeiramedida) a: neces
sidade imperiosa de cri~r o or~ao que devera promQ
ver a ~bra ge yalorizaçao ~conomica,da Amazônia e de
dar a esse orgao uma direçao de carater cem por ceg
to militar, e,militar de tempo de guerra, como Qbra
de ocupaçao_belica~ a fim de evitar as perturbaçoes,
as exploraçoe~ politicas e a demagogia infernal, que
reinam em materia de seringais nativos.

Par~ orientar a formação de seringais de cult~
ra, o Governo Federal conta,~hoje, com os resultados
obtidos n~s campos de 8xperiencia criad~s pelo Ford
em Fordlandia e Bel~erra, com a experiencia colh~da
pelo Instituto Âg~on~mico do Norte, com a experien-
cia mundial que ha sobre o assunto e com o material
de clo:rresde seringueira criados pelo Fçr-d , pelo A-
gronomico e pelos dem~is serviços cien~iTicos~rela-
cionados com a produçao de borracha, que mantem cor
respondência e permuta de material com à Instituto
Agronômico do Norte.

Nota:- Esta conferência não foi revista pelo autor.
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