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Vitória – ES 

BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO LÁTEX 



TIPOS DE BORRACHAS BRASILEIRAS (SECAS) 

 A qualidade da Borracha Natural Brasileira é determinada, em primeira 

instância, através de inspeção visual, observando sua limpeza, cor, 

homogeneidade e defeitos. Depois, por meio de ensaios de laboratório 

específicos e normatizados (similares aos exigidos nos sistemas 

internacionais) são classificadas e comercializadas, com características 

padronizadas, atendendo a norma “ABNT-EB-1866 de 1988”. 



TIPOS DE BORRACHAS BRASILEIRAS (SECAS) 

LÍQUIDAS 

1)    Látex Centrifugado 

2)    Folha Fumada Brasileira (FFB) 

3)    Folha Clara Brasileira (FCB)  

4)    Crepe Claro Brasileiro (CCB) 

5)    Granulado Claro Brasileiro (GCB) 

SÓLIDAS 

1)    Crepe Escuro Brasileiro (CEB) 

2)    Granulado Escuro Brasileiro (GEB) 



BORRACHAS LÍQUIDAS 

1) Látex Centrifugado 

O preservativo mais usado como anticoagulante é amônia, 

isoladamente ou em associação com outros produtos químicos, visando 

evitar contaminações bacterianas, principalmente, a nível de campo. 



BORRACHAS LÍQUIDAS – FOLHA FUMADA BRASILEIRA 

Processo de Beneficiamento 

Embalagem Recepção 

Látex líquido  

Armazenamento 

Pesagem 

Armazenamento 

Centrifugação 

Comercialização Transporte  
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BORRACHAS LÍQUIDAS 

2) FOLHA FUMADA BRASILEIRA (FFB) 

     
O preservativo mais usado é amônia. 



BORRACHAS LÍQUIDAS – FOLHA FUMADA BRASILEIRA 

PROCESSO DE BENEFICIAMENTO 

Armazenamento 

Secagem com 

fumaça 

Embalagem 

Recepção 

Látex líquido  

Classificação Pesagem 

Calandragem 

Armazenamento 

Prensagem 

Coagulação 

Comercialização Transporte  
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BORRACHAS LÍQUIDAS 

3) FOLHA CLARA BRASILEIRA (FCB) 

O preservativo mais usado é o sulfito de sódio. 



BORRACHAS LÍQUIDAS – FOLHA FUMADA BRASILEIRA 

PROCESSO DE BENEFICIAMENTO 

Secagem 

Armazenamento 

Recepção 

Látex líquido  

Pesagem Prensagem 

Calandragem 

Armazenamento 

Embalagem 

Coagulação 

Comercialização Transporte  



BORRACHAS LÍQUIDAS 

4) CREPE CLARO BRASILEIRO (CCB) 

O preservativo mais usado é o sulfito de sódio. 



BORRACHAS LÍQUIDAS – CREPE CLARO BRASILEIRO 

PROCESSO DE BENEFICIAMENTO 

Secagem 

Armazenamento 

Recepção 

Látex líquido  

Pesagem Prensagem 

Calandragem/ 

Crepagem 

Armazenamento 

Embalagem 

Coagulação 

Comercialização Transporte  
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BORRACHAS LÍQUIDAS 

5) GRANULADO CLARO BRASILEIRO (GCB) 

O preservativo mais usado é o sulfito de sódio, 

isoladamente ou em associação com ácido bórico ou 

metabissulfito de sódio. 



BORRACHAS LÍQUIDAS – GRANULADO CLARO BRASILEIRO 

PROCESSO DE BENEFICIAMENTO 

Armazenamento 

Granulação 

Embalagem 

Recepção 

Látex líquido  

Secagem Pesagem 

Calandragem 

Armazenamento 

Prensagem 

Coagulação 

Comercialização Transporte  



BORRACHAS LÍQUIDAS – GRANULADO CLARO BRASILEIRO 

PROCESSO DE BENEFICIAMENTO (DERIVAÇÃO) 

Armazenamento 

Granulação 

Embalagem 

Recepção 

Coágulo 

Secagem Pesagem 

Calandragem 

Armazenamento 

Prensagem 

Trituração/ 

Lavagem 

Comercialização Transporte  



BORRACHAS SÓLIDAS 

Nomes genéricos: Coágulo, Cernambi, Cernambi Virgem a Granel (CVG), 

Cernambi Virgem Prensado (CVP), Placa Bruta Defumada (PBD), Bola 

(ou Pela) e Fundo de Caneca.  

 

 As borrachas beneficiadas originadas da forma sólida são: 

1)  CREPE ESCURO BRASILEIRO (CEB) 

 No campo a sua coagulação se dá de forma espontânea ou pela adição 

de alguma substância ácida, tal como, ácido acético ou fórmico. 



BORRACHAS SÓLIDAS – CREPE ESCURO BRASILEIRO 

PROCESSO DE BENEFICIAMENTO (DERIVAÇÃO) 

Armazenamento 

Secagem Recepção 

Coágulo 

Pesagem Prensagem 

Calandragem/ 

Crepagem 

Armazenamento 

Embalagem 

Trituração/ 

Lavagem 

Comercialização Transporte  
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BORRACHAS SÓLIDAS 

2) GRANULADO ESCURO BRASILEIRO (GEB) 
     

No campo a sua coagulação se dá de forma espontânea ou pela 

adição de alguma substância ácida, tal como, ácido acético ou 
fórmico. 



BORRACHAS SÓLIDAS – GRANULADO ESCURO BRASILEIRO 

PROCESSO DE BENEFICIAMENTO (DERIVAÇÃO) 

Granulação Recepção 

Coágulo 

Pesagem Prensagem 

Calandragem 

Armazenament

o 

Embalagem 

Trituração/ 

Lavagem 

Transporte  

Embalagem 

Granulação Recepção 

Coágulo 

Secagem Pesagem 

Calandragem 

Armazenamento 

Prensagem 

Trituração/ 

Lavagem 

Comercialização Transporte  

Armazenamento 
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CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE BORRACHA NATURAL “TRS” ( TRS = 

Technically Specified Rubber ) 

   As especificações da Borracha Natural foram inicialmente introduzidas e utilizadas na Malásia em 

1965 a partir de estudos elaborados pelo comitê SMR (Standard Malasyan Rubber). Logo, outros 

países Asiáticos aderiram a sistemas parecidos, como o SIR (Standard Indonesian Rubber ) e outros. 

   Estes sistemas de classificação compreendem, de acordo com a natureza da borracha, desde o tipo 

de látex, seu sistema de coagulação até as propriedades da borracha seca; além disso, também define 

o tamanho e o peso dos fardos para 33,5 Kg ainda que a embalagem seja em filme de polietileno para 

prevenir contra contaminação. Os fardos deverão ser empilhados sobre paletes de madeira em seguida 

embalados em filme plástico. 

   A produção tornou-se mais automatizada incrementando o uso de máquinas nos processos, 

permitindo um controle adequado e preciso das etapas culminando em produtos finais de melhor 

qualidade técnica. 

 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL 



ESPECIFICAÇÃO DE CARACTERISTICAS CONFORME SMR  

“TSR” 

(*) PRI = Índice de Retenção da Plasticidade                                                          Nota 1: SMR= Standard Malayan Rubber 



CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL 

ALGUNS TIPOS DE “NR” CONSIDERADOS PELOS SISTEMAS 

“SMR” OU “SIR “” 

 

•  Borracha Natural tipo SMR – L 

•  Borracha Natural tipo SMR – CV 

•  Borracha Natural tipo SMR – GP 

•  Borracha Natural tipo SMR – 5  



CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL 

Borracha Natural tipos: SMR – 10 ( TSR – 10 ), SMR – 20 ( TSR – 20 ) 

e SMR – 50 ( TSR – 50 ) 

Estes tipos podem ser produzidos pela coagulação de látex.  

Processo: a matéria prima é mergulhada em água para limpeza, em seguida é 

laminada em moinhos crepadores 

 para redução e uniformidade dos tamanhos dos grânulos, depois o material é 

secado por ar circulante a 100ºC. Algumas vezes este tipo de borracha contém 

pró-oxidantes (ex. íons de cobre), então, nestes casos os grânulos são tratados 

por uma solução de ácido fosfórico antes da secagem. A classificação final dos 

tipos é determinada por testes de qualificação conforme norma SMR de 1979, 

aonde são analisados os parâmetros de: teor de cinzas, nitrogênio, materiais 

voláteis, índice de retenção de plasticidade (PRI) e outros. 



PADRONIZAÇÃO DAS BORRACHAS BRASILEIRAS  

ABNT. EB. 1866/88 

Parâmetros 
Tipos de Borracha 

De Látex De Coágulo 
CCB-1 CCB-2 FCB-1 FCB-2 GCB-1 GCB-2 GLB-1 GLB-2 FFB-1 FFB-2 CEB-1 CEB-2 CEB-3 GEB-1 GEB-2 GEB-3 

 Índice de cor 6 12 6 12 12 - - - - - - - - - - - 

 Teor Materiais Voláteis 

 % Máx 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Teor de N 

 % Máx 
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

 Teor Extrato Acetônico 

 % Máx 
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 Teor de Sujidade 

 % Máx 
0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 

 Teor de Cinzas 

 % Máx 
0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 

 P0 Inicial Wallace (Mín) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 PRI (Mín) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

CCB = Crepe Claro Brasileiro GCB = Granulado Claro Brasileiro FFB = Folha Fumada Bras. GEB = Granulado Escuro Brasileiro 

FCB = Folha Clara Brasileira GLB = Granulado Látex Brasileiro CEB = Crepe Escuro Bras. 



CONCEITOS 

PARÂMETROS DA BN 

 

1- Viscosidade Mooney (VR) é um parâmetro muito usado pelos países consumidores de borracha e 

pela indústria em geral. O valor da viscosidade Mooney varia com o tempo de estocagem e com as 

condições de temperatura e umidade. Para o processamento, uma borracha com alta viscosidade 

Mooney requer longos tempos de pré-mastigação ou a necessidade de incorporação de aditivos caros 

para tornar o material processável. Por outro lado, borrachas muito flexíveis, com baixa viscosidade 

Mooney, praticamente não requerem mastigação, mas não podem ser submetidas a determinadas 

condições de processamento. As borrachas naturais quando estocadas em condições de temperatura e 

umidade ambientes (25 ºC e 50%) tendem a aumentar a quantidade de ligações cruzadas levando a 

um aumento da VR. 
 

2- Plasticidade Wallace (P0) é uma medida do estado de degradação da borracha. Ela pode variar de 

clone para clone e também entre as coletas. A norma ABNT estabelece 30 unidades como valor 

mínimo para esta propriedade, abaixo do qual a borracha é considerada muito flexível. 



CONCEITOS 

PARÂMETROS DA BN 

 

   3-  Índice de Retenção de Plasticidade (PRI) é outra propriedade largamente usada pela 

indústria e avalia a estabilidade da borracha natural, sob condições controladas de calor e/ou de 

oxidação. Valores elevados de PRI indicam boas propriedades quanto ao envelhecimento e ao 

aquecimento, o que leva a menor degradação termo-oxidativa.  

 

A plasticidade e viscosidade da borracha são propriedades de grande importância, já que 

influenciam o processamento e determina o teor dos diversos ingredientes que serão 

adicionados para vulcanizar e promover as propriedades desejadas no artigo a ser fabricado. As 

borrachas excessivamente rígidas, com elevados valores de plasticidade na escala Mooney ou 

Wallace, nem sempre são as preferidas, pois levam ao aumento de mão-de-obra, de tempo e 

energia durante o processamento. 



CONCEITOS 

PARÂMETROS DA BN 

4-  Extrato Acetônico consiste dos constituintes não borrachosos, dos quais os lipídios são os 

principais componentes. Estes estão localizados ao redor das partículas de borracha no látex, tendo 

influência na estabilidade mecânica do látex e na estocagem em amônia. Os lipídios associados à 

borracha podem atuar como plastificantes internos, sendo que, alto valor do extrato acetônico com 

consideráveis quantidades de lipídios pode induzir à baixos valores de P0 e VR. Na borracha seca, 

a porcentagem de extrato acetônico pode variar de 2 a 5 %, sendo que a porcentagem máxima 

estabelecida pela norma brasileira é de 3,5%. 
 

5-  % de Nitrogênio expressa o excesso ou a deficiência de substâncias nitrogenadas que afetam 

as propriedades de resistência mecânica do produto obtido depois que a borracha é processada e 

vulcanizada. Se houver excesso de substâncias nitrogenadas a borracha apresentará depois de 

processada e vulcanizada, propriedades de resistência mecânica insatisfatórias. A deficiência destas 

substâncias nitrogenadas é também indesejável, pois neste caso, a borracha poderá também exibir 

propriedades dinâmicas insatisfatórias. As borrachas de boa qualidade devem exibir teores de 

nitrogênio entre 0,2 e 0,6%.  



CONCEITOS 

PARÂMETROS DA BN 

   6 -  % de Cinzas reduz a borracha a somente os componentes inorgânicos não decompostos 

à temperatura de aproximadamente 550 ºC, enquanto todas as substâncias de natureza 

orgânica são destruídas nessa temperatura. O excesso de cinzas, além de poder reduzir as 

propriedades dinâmicas do vulcanizado, pode influenciar negativamente as propriedades de 

envelhecimento. 
 

    A matéria orgânica decomposta no solo, contém quantidades variáveis de elementos 

minerais, como o N, P, Mg, Ca, S, e micronutrientes. Esta matéria orgânica, a medida que se 

decompõe, libera os nutrientes, tornando-se disponíveis às plantas, inclusive no látex produzido 

pela seringueira, o que pode ser avaliado pela medida do teor de cinzas. Os valores de 

porcentagens de cinzas encontrados na literatura estão na faixa de 0,1 a 0,9% (valor de 0,5% de 

cinzas que é valor máximo recomendado pelo SMR e pela norma brasileira para borrachas de 

boa qualidade) e representam os constituintes inorgânicos presentes na borracha que 

dependem de fatores ambientais e genéticos, intrínsecos de cada clone.  



QUALIDADE DA BORRACHA 

•   Fatores climáticos e edáficos. 

•   Fatores clonais (clone, idade, estimulação...) 

•   Manuseio e armazenamento 

•   Contaminações 

•   Aplicação/ adição de soluções químicas (ácido acético, amônia, sulfito 

de  sódio, etc...) 

Influência da extração do látex/ coágulo no campo sobre a 

qualidade da borracha 



QUALIDADE DA BORRACHA 

Amostra VR Po PRI 
Extrato 

Atônico 

% 

Nitrogênio 

% 

Cinzas 

RRIM 600 77 46 73 2,54 0,61 0,121 

GT 1 82 49 60 2,44 0,47 0,116 

IAN 873 91 52 64 2,34 0,49 0,115 

PB 235 86 50 71 4,08 0,49 0,135 

Mistura 83 45 63 2,93 0,47 0,142 

Comercial 96 48 52 1,99 0,20 0,375 

Tabela 2. Ensaios padrão para a borracha natural de diferentes clones  

 

VR  = Viscosidade Mooney 

Po = Plasticidade Wallace 

PRI = Índice de retenção de plasticidade. 



      QUALIDADE DA BORRACHA 

Especificações técnicas - Parâmetros para o  

Granulado Escuro Brasileiro (GEB) 

•   P0 > 30 

 

•   PRI > 50 

 

•   Viscosidade entre 65-90 a 

     pedido. 

 

• Voláteis < 0,80 

 

•  Cinzas < 0,75 

 

•  Sujidade < 0,10 

 



PROCESSOS DE EXTRAÇÃO 

MÁTERIAS 

PRIMAS 

RESÍDUOS 

Processo 

Químico 

MÃO DE 

OBRA 
RECURSOS 

PRODUTO 



METODOLOGIA 

Aparelho utilizado: Viscosímetro  

 

Material: 02 corpos de prova com cerca de 45 mm de espessura e peso de 27± 

3 g  com um furo   central de 12 mm  

 

Método: um disco metálico envolve a amostra de borracha contida numa câmara 

rígida, mantida a temperatura de 100 ± 0,5ºC. O disco gira lentamente em uma 

única direção durante 4 minutos. A resistência oferecida pela borracha a esta 

rotação, medida em uma escala convencionada, é definida como a viscosidade 

de Mooney (VR) da borracha. 

Viscosidade Mooney (VR) 
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METODOLOGIA 

Aparelho utilizado: Plastímetro. 

 

Material: 10 corpos de prova divididos em 02 grupos de 05, os não degradados 

(P0 ) e os degradados termicamente (P30 ) - 140ºC por 30’ 

 

Método: o Plastímetro de pratos paralelos mede a plasticidade Wallace (P0) da 

borracha como resposta a uma compressão constante em condições padrão de 

temperatura, tempo de ação da força de compressão, forma e peso do corpo de 

prova.  O índice de retenção de plasticidade (PRI) é expresso em % e calculado a 

partir da expressão: PRI = P30 / P0 x 100  

 

Plasticidade Wallace (P0) 
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METODOLOGIA 

Material: cerca de 2-3 g de borracha 

 

Método: adiciona-se a borracha a um extrator tipo Soxhlet e a extração é feita 

com acetona por 16 horas seguidas; a acetona é removida por evaporação e o 

extrato seco é pesado para a determinação da % em BS. 

 

O resultado médio é expresso em peso de extrato calculado sobre 100 g de 

borracha, podendo dar um valor máximo de 3,5. 

Extrato Acetônico         



METODOLOGIA 

Material: cerca de 200 g de borracha. 

 

Método: mistura-se a borracha com uma mistura catalítica na proporção de 1:10 

de K2SO4 ou Na2SO4 + H2SO4 concentrado. Após a digestão, o produto é 

lavado ao aparelho de Kjeldhal com torre de lavagem de gases, dando início à 

destilação que é feita por arraste e vapor (....) 

 

O resultado médio é expresso em peso de nitrogênio sobre 100 g de amostra de 

borracha que será de boa qualidade se os teores de nitrogênio estiverem 

entre 0,2 e 0,6%. 

% DE NITROGÊNIO 



METODOLOGIA 

Material: borracha seca. 

 

Método: deve-se picotar, pesar e colocar a borracha em cadinho de porcelana, 

previamente calcinado por 30’ a 550ºC, e levado ao forno tipo mufla, aonde a 

completa calcinação é obtida. 

 

No final, determina-se a massa de cinzas residuais nos cadinhos e, a partir daí, 

calcula-se a % de cinzas. 

% DE CINZAS 
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LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
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COMERCIALIZAÇÃO 

O valor recebido pela usina de beneficiamento é uma negociação com a 

indústria pneumática, cuja regra é a seguinte:                             

Média do preço da borracha na bolsa de valores de  

Cingapura x média do dólar convertido em reais + impostos, 
frete e outras despesas comerciais 

FORMAÇÃO DO PREÇO DA BORRACHA NATURAL NO 

BRASIL 



COMERCIALIZAÇÃO 

•    O preço internacional pode ser obtido diariamente na SICOM (Singapore 

Commodity Exchange) pelo site www.sgx.com.  

 

•    A variação cambial pode ser obtida diariamente no Banco Central 

www.bcb.gov.br - dólar comercial PTAX. 

 

•    Markup são os acréscimos como impostos, frete e outras despesas 

comerciais (entre 11 e 12%). Na fórmula anterior o markup era denominado 

"taxa de internalização". 

 

FORMAÇÃO DO PREÇO DA BORRACHA NATURAL NO 

BRASIL 



COMERCIALIZAÇÃO 
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FORMAÇÃO DO PREÇO DA BORRACHA NATURAL NO 

BRASIL 



APLICAÇÕES COMERCIAIS 

PRODUTOS 



OBRIGADO! 

“O desenvolvimento de produtos deve começar 

por um profundo entendimento da funcionalidade, 

não apenas da forma.” 

 

                                                         C. K. Prahalad 

Eng. Agrônomo VERANO HERON JÚNIOR 

vhjr@ibest.com.br 


