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Nota Técnica 
 
Boas Práticas 

Armazenamento de Coágulo 
 
 

São José do Rio Preto, 05/05/2020. 

 

Informação 
 

O preferível é sempre estocar o coágulo na Usina por esta possuir capacitação e condições 
técnicas de fazê-lo sem o risco de degradar a matéria prima. Não havendo esta possibilidade 
seguem orientações de boas práticas a serem observadas pelo produtor.  
 

Importante 
 

a) Luz, calor e sujidade são fatores que deterioram a qualidade da borracha e devem ser 
corretamente manejados no plano de armazenamento. 
 

b) É indispensável fazer o correto escoamento do soro para que não seja lançado em 
mananciais, cursos d'água ou solo pois apesar deste não ser tóxico, pode ser 
considerado um poluente. 

 

Recomendação 
 

a) Antes do acondicionamento, sugere-se maturar a borracha pelo maior tempo possível 
em caixas (prazo mínimo sugerido de 15 dias após a data de colocação na Banca). Isso 
vai evitar que a carga grude. 
 

b) Definir local de acondicionamento com piso em declive para correto escoamento do soro. 
 

c) Isolar o contato com a terra e não colocar em contato com madeira, sacos, lonas e 
plásticos finos (Obs. usar “lonas filme” grossas sem rasgos ou remendos). 
 

d) Para proteção da incidência solar preferencialmente usar cobertura estruturada em 
alvenaria, não havendo esta possibilidade usar lonas opacas de cores claras (obs. 
sombrites não protegem totalmente da incidência solar e devem ser usados somente em 
último caso). 
 

e) Para evitar rasgos e contaminações não fazer revolvimento ou qualquer operação 
mecanizada com Pá/Trator se a borracha estiver sobre lona, neste caso projetar toda a 
operação de descarregamento e carregamento para ser feita manualmente. 
 

f) Não acondicionar a borracha em água (esta prática deteriora as propriedades da matéria 
prima, por exemplo reduzindo a Plasticidade.) 
 

g) Não compactar a borracha (compactação aumenta o risco de ocultação de 
contaminantes e dificulta sua extração durante o beneficiamento). 
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Dimensionamento 
 

a) Importante projetar ao menos 2 acessos (pela frente e pelos fundos) para facilitar a 
entrada dos lotes de menor tempo de estoque por um lado e retirada dos lotes com maior 
tempo de estoque pelo outro. Desta forma adotando a dinâmica de, conforme o produto 
for sendo comercializado, que os lotes com mais tempo de estoque sejam 
comercializados primeiro mantendo o tempo de estocagem sempre o mínimo possível. 
 

b) Para cada Tonelada de borracha deve-se projetar um espaço de 0,85m3. 
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1 Comitê vinculado ao Conselho Deliberativo (heveicultores). 

 
ADVERTÊNCIAS 
 
Este documento possui caráter meramente informativo não 
cabendo aos seus autores nenhuma responsabilidade pelo 
uso feito destas informações. 

 
Use Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
 
Evite a contaminação ambiental. 
 
Consulte sempre um engenheiro agrônomo. 


