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Os preços internacionais da borracha natural 
seguiram em queda durante o ano. No mercado 
interno, os preços tiveram leve recuperação no 
primeiro e segundo trimestre, porém voltaram a 
cair a valores semelhantes aos anos anteriores.
A alíquota de importação de 14% para borracha 
natural, vigente até outubro, contribuiu para o 
recuo das exportações no primeiro semestre, e 
consequentemente para melhoria dos preços. 
As �orestas brasileiras têm alta capacidade 

produtiva de madeira, celulose, carvão e energia. 
Diversi�car a destinação dos produtos �orestais é 
uma alternativa ao produtor para melhoria de 
renda. A CNA, juntamente com entidades do 
setor, trabalhou para viabilizar a contratação da 
biomassa de madeira nos leilões de energia do 
governo. O objetivo é elevar a demanda pela 
biomassa �orestal e dar competitividade ao setor. 
Os leilões acontecerão em dezembro.

Média dos preços do Coáguloo DRC 58% (R$/kg)
Fonte: Projeto Campo Futuro CNA, 2017, Labor Rural / DF
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A produção brasileira de celulose 
cresceu 2,7% e as exportações 
4,2%, de janeiro a setembro

De janeiro a setembro 
a fabricação de papel registrou 

7,8 

As vendas domésticas recuaram 
0,5% e as exportações 0,2%

milhões de 
toneladas (+0,7%)

A geração de energia renovável 
a partir de biomassa de �orestas 
plantadas contribui para a 
neutralização das emissões 
de gases de efeito estufa

CNA trabalha para viabilizar contratação da Biomassa 
de madeira nos leilões de energia do governo



Com a retomada do crescimento econômico, 
muitas indústrias estão reativando unidades 
que estavam inoperantes, o que tende a 
aumentar a demanda por carvão vegetal e 
madeira, principalmente em Minas Gerais e São 
Paulo. Contudo, será necessária uma 
�exibilização por parte dos agentes �nanceiros 
quanto aos prazos de pagamento das parcelas 
do crédito agrícola dos silvicultores, visto que 
ainda estão tendo di�culdade para vender suas 

�orestas, o que tem impossibilitado a quitação 
das parcelas. Para a heveicultura, a expectativa 
do setor é que a borracha natural seja incluída 
novamente na Lista de Exceção à Tarifa Externa 
Comum (Letec), com alíquota de 14%. Isso deve 
melhorar os preços pagos ao produtor no 
mercado interno, incentivando a retomada de 
investimentos para atendimento da demanda 
do setor industrial.
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A insegurança jurídica na posse 
de terras e a morosidade e 
complexidade do licenciamento 
ambiental são desa�os a serem 
superados pelo setor em 2018

A grande oferta de 
carvão deve impedir 
signi�cava valorização 
dos preços da madeira 
para essa �nalidade
em 2018

Espera-se uma 
recuperação nos 
preços da borracha
natural diante do 
aumento da alíquota 
de importação

A remoção de 
barreiras e aumento 
de demanda 
resultarão em 
crescimento do setor

A CNA atuará na capacitação 
e quali�cação da mão de obra, 
principalmente com foco 
na heveicultura

O setor �orestal tem capacidade 
de fornecer energia renovável 
24 horas por dia, 
com sustentabilidade 
e custo inferior ao 
de outras fontes

O setor atuará para que 
haja ampliação das 
contratações da biomassa 
de madeira via leilões de 
energia do governo

PERSPECTIVAS 2018
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