
Projeto de lei - sml64rzy

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: sml64rzy
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
16/05/2017
Projeto de lei nº 203/2017
Protocolo nº 1982/2017
Processo nº 392/2017
 

Autor: Dep. Dr. Leonardo

INSTITUI  A  POLÍTICA  ESTADUAL  DE
INCENTIVO  AO  CULTIVO,  À  EXTRAÇÃO,  À
COMERCIALIZAÇÃO,  AO  CONSUMO  E  À
TRANSFORMAÇÃO  DA  MACAÚBA  E  DAS
DEMAIS  PALMEIRAS  OLEAGINOSAS  -
PRÓ-MACAÚBA

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

 

Art. 1º Fica instituída a política estadual de incentivo ao cultivo, à extração, à comercialização, ao consumo e à
transformação da macaúba e das demais palmeiras oleaginosas - Pró-Macaúba, com o objetivo de promover a
integração das comunidades que tradicionalmente as exploram, por meio do incentivo ao uso e ao manejo
racional dessas espécies, e de transformar a atividade em alternativa para a agricultura familiar e o
agronegócio, observados os requisitos para a sustentabilidade ambiental.

Art. 2° A política de que trata esta Lei tem como diretrizes:

I - identificar áreas onde existam comunidades que tradicionalmente vivam da cultura da macaúba e das
demais palmeiras oleaginosas;

II - criar mecanismos de incentivo à preservação das áreas de ocorrência das espécies de palmeiras
suscetíveis de manejo;

III - criar mecanismos para que as comunidades a que se refere o art. 1°, organizadas em cooperativa ou outra
forma associativa, possam utilizar as áreas de reserva legal existentes em suas propriedades para a coleta de
frutos da macaúba e das demais palmeiras oleaginosas;

IV - desenvolver ações, experimentos e pesquisas com vistas à produção de mudas, ao plantio, ao manejo, à
colheita, à transformação e à comercialização dos frutos da macaúba e das demais palmeiras oleaginosas,
bem como de produtos, subprodutos e derivados dessas palmeiras, e à melhoria da sua qualidade;



V - pesquisar e divulgar os aspectos culturais e folclóricos relacionados com a macaúba e as demais palmeiras
oleaginosas, divulgar os eventos comemorativos e datas relevantes relativos a essas espécies, identificar as
principais áreas adequadas ao turismo onde haja ocorrência dessas espécies e incentivar sua prática;

VI - divulgar os componentes nutricionais e medicinais da macaúba e das demais palmeiras oleaginosas;

VII - incentivar a comercialização e a industrialização da macaúba e das demais palmeiras oleaginosas,
mediante seu beneficiamento em produtos, subprodutos e derivados, visando a sua utilização para diversos
fins;

VIII - criar modelo de certificação que identifique a área de produção e ateste a qualidade de produtos,
subprodutos ou derivados da macaúba e das demais palmeiras oleaginosas;

IX - incentivar o aperfeiçoamento técnico, o desenvolvimento econômico e a organização em cooperativas e
outras formas associativas dos produtores e trabalhadores envolvidos na exploração da macaúba e das
demais palmeiras oleaginosas;

X - criar mecanismos de fomento para a plantação comercial da macaúba e das demais palmeiras oleaginosas,
mediante financiamento com recursos das instituições financeiras do Estado;

XI - incentivar a criação de projetos de integração entre o produtor e a indústria.

Art. 3° As ações governamentais de planejamento e implementação das atividades relativas à macaúba e às
demais palmeiras oleaginosas poderão contar com a participação de representantes de instituições públicas e
de organizações não governamentais ligadas à agricultura familiar, aos trabalhadores e produtores rurais e à
proteção do meio ambiente.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A macaúba (nome científico Acronomia aculeata) é uma palmeira que alcança até vinte e cinco metros de
altura e possui espinhos longos e pontiagudos. Ela pode ser encontrada em quase todo o Brasil,
especialmente na área do cerrado, razão pela qual é também conhecida por outros nomes, como bocaiúva
(chiclete cuiabano), macaiba, coco-baboso e coco-de-espinho. Os frutos são importantes para a fauna nativa,
pois alimentam araras, cotias, capivaras, antas e emas.

Com folhas de até cinco metros de comprimento, apresenta flores e frutos em cachos que podem chegar a
sessenta quilos. As flores atraem abelhas e os frutos, marron-amarelados, produzem óleo considerado de
estrema nobreza pelos especialistas. A macaúba dá frutos quando alcança entre três e cinco anos de idade.

O óleo de macaúba e das demais palmeiras oleaginosas, entre elas o dendê, é utilizado tradicionalmente na
alimentação por diversas comunidades do interior do Brasil.

Seu aproveitamento vai do fruto até a madeira. A polpa e a farinha retirada de seus frutos são ricas em
vitamina A e betacaroteno e podem ser usadas para fazer suco, sorvete, bolos, pães e doces. As folhas
servem para a confecção de redes e linhas de pescaria.

O óleo nobre da amêndoa é usado na produção de sabão, sabonete, margarina e cosméticos. Há vários
projetos de pesquisas com a macaúba com foco na produção de biodiesel, combustível feito a partir de óleos
vegetais.

De se vê, portanto, os inúmeros benefícios da macaúba, os quais estão sendo cobiçados por gente do
mundo todo, conforme bem demonstrado pela recente reportagem da BBC Brasil sobre o tema entitulada de
“a palmeira que desponta como novo ´ouro verde´ do Brasil”.

Atento a essa onda, o Estado de Minas Gerais se firma como protagonista nesse nicho, tendo criado
legislação própria --- a exemplo da ora deduzida --- para incentivo da macaúba e outras mais oleaginosas,
além de, recentemente, ter vencido uma seleção global de projetos realizada pelo Banco Mundial que
garantirá US$ 6 milhões em investimentos para alavancar a cadeia produtiva da macaúba no país.

Com a política do governo federal de incentivo ao biodiesel, fabricado a partir do óleo extraído de plantas
oleaginosas, surge uma nova cadeia produtiva extremamente promissora, principalmente para o agricultor
familiar do cerrado, já familiarizado com esse tipo de cultura e espécie.

Nesse vértice, nada melhor do que o Mato Grosso, a exemplo de Minas Gerais, também “embarcar no bonde”
promissor do mercado das oleaginosas menos conhecidas, sendo esta, pois, a razão pela qual deduzo a
presente proposição na certeza do seu integral acatamento pelos demais Pares.
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