
 NORMAS  TÉCNICAS  ESPECÍFICAS  PARA  PRODUÇÃO  INTEGRADA  DE  BORRACHA NATURAL 

1.  CAPACITAÇÃO

1.1.  Práticas  agrícolas

1.2.  Organização  de  produtores

1.3.  Comercialização

1.4.  Segurança  no  trabalho

1.5.  Educação  ambiental

2.  ORGANIZAÇÃO  DE  PRODUTORES

2.1.  Definição  de  pequeno  produtor

2.2.  Associativismo

2.3.  Certificação  em  grupo

3.  RECURSOS  NATURAIS

3.1.  Planejamento  ambiental

3.2. Processos de monitoramento ambiental

4.  MATERIAL  PROPAGATIVO

4.1. Sementes, porta-enxertos, borbulhas  e  mudas

5.  IMPLANTAÇÃO  DE  POMARES

5.2.  Localização 5.2.1.  Georreferenciada.

5.3.  Porta-enxertos  e  copas

5.4.  Sistema  de  plantio 5.4.1.  Realizar  análise  física  e  química  do  solo  e  proceder  às  correções  

necessárias,  conforme requisitos  técnicos e aprovadas pelo grupo técnico 

específico para a heveicultura.

MODELO PARA ELABORAÇÂO DE NORMAS PARA O AGRO+ BORRACHA NATURAL

5.1.  Plantios  novos 5.1.1.  Respeito  à  legislação  ambiental vigente, não plantando em áreas de APP.

3.1.2 Apresentar plano annual para reuso da água utilizada pela usina na lavagem 

do CVP ou do equipamento utilizado para o látex.

3.2.1 Estar com a certificação em dia com os orgãos fiscalizadores de cada estado 

equivalente a SETESB paulista.

4.1.1. Utilização de mudas e sementes produzidas de acordo com as nomas 

definidas pelo grupo técnico do MAPA específio para a heveicultura.

2.1.1.  Considerar  pequeno  produtor  aquele  que  possuir ou explorar seringal  

igual  ou  inferior  a  20  hectares. , ou mini usina dentro da propriedade.

1.3.1. Emissão de documento fiscal de comercialização da produção Nota Fiscal ou 

DANFE, só para usinas normatizadas com compliace e aprovadas pelo memo grupo 

técnico do MAPA.

1.4.1 Seringueiro Contratado (Empregado). Apresentar registro de treinamento 

ministrado por Técnico de Segurança do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do 

Trabalho em conformidade com as Normas de Segurança do Trabalho relativo às 

atividades que exercer no seringal ou usina.

1.5.1. É parte integrante  do treinamento do item 1.1.1. 

ÁREAS  TEMÁTICAS

OBRIGATÓRIA

1.1.1. Capacitação técnica do responsável pelo seringal Gerente ou Seringueiro 

Parceiro em Boas Práticas Agrícolas da Heveicultura, devidamente certificado por 

entidades ligadas ao Ministério da Agricultura aprovadas  com compliace pelo 

grupo tecnico para a produção integrada, e refendado pela Câmara Setorial 

Produtiva da Borracha Natural ou Secretárias de Agricultura ou ainda cursos 

ministrado por Engenheiro Agronomo ou Técnico Agricola devidamente 

reconhecido por Associação de Classe ou Coopertativa de Heveicultures ou 

Seringalistas ou Produtores de Borracha formalmente constituida.

1.2.1 Capacitação  do  produtor  ou  Responsável  Técnico  (RT) em  organização  

associativa  e  gerenciamento  da  Produção  Integrada  de Borracha Natural (hevea)

2.2.1. O produtor deverá ser membro associado de Cooperativa ou Associação, de 

produtores de latex e ou CVP  e ou seringalistas de nativas e ou mini usinas de 

crepe de folhas claras ou escuras e ou usinas de GEBE, detro da mesma 

propriedade.

2.3.1.  Os  produtores  devem  estar  associados  a  uma Associação ou Cooperativa, 

de Heveicultores (produtores de borracha ou látex ou seringalistas) legalmente 

constituída.



5.5.  Auditorias  de  campo e usinas 

6.  NUTRIÇÃO  DE  PLANTAS

6.1.  Fertilização

7.  MANEJO  DO  SOLO

7.1.  Manejo  da  cobertura  do  solo

7.2.  Manejo  de  plantas  espontâneas

8.  IRRIGAÇÃO

8.1.  Cultivo  irrigado

9.  MANEJO  DA  PARTE  ÁREA

9.1.  Poda,  desbrota  e  raleio

10.  PROTEÇÃO  INTEGRADA  DA  PLANTA

10.1.  Manejo  de  pragas

10.2.  Agrotóxicos                                 

10.3.   Equipamentos   para   aplicação de  agrotóxicos

10.4.  Preparo  e  aplicação  de  agrotóxicos

.

10.5. Armazenamento de agrotóxicos e  embalagens  vazias

11.  COLHEITA  

10.2.1.  Erradicar o campim Brachiaria nas linhas de plantio.

9.1.1.  Proceder  à  desbrota no período de formação .

9.1.2.  Eliminar  as  brotações  no  porta-enxerto  de  acordo  com  as  

recomendações  técnicas.

9.1.3.  Retirar  do  pomar  os  restos  da  poda  que  ofereçam  riscos  fitossanitários.

9.1.4.  Proceder  à  desinfestação  das  ferramentas.

8.1.1.  Em  cultivos  irrigados,  utilizar  estratégias  com  base  no  balanço  hídrico  

do  solo  ou  por medição  da  tensão  da  água  do  solo  ou  novas  tecnologias  

para  medir  os  volumes  com  lâminas  de águas  aplicadas  nas  irrigações.

8.1.2. Monitorar a qualidade da água de irrigação, analisando pelo menos uma vez 

ao ano, quanto a salinidade e teor de íons, com possibilidade de toxicidade para as 

plantas (sódio, cloro, boro) e a  salinidade  e  sodicidade  do  solo.

7.2.2.  Utilizar  estratégias  que  minimizem  a  utilização  de defensivos agricolas 

dentro  do  ano  agrícola.

7.2.3.  Proceder  ao  registro  das  práticas  no  caderno  de  campo.

5.5.1.  Permitir  a  realização  de  auditorias nas  áreas  com,  no  mínimo,  uma  

visita  durante  o  ano agrícola.

5.5.2.  Realizar  pelo  menos  uma  auditoria  durante  a  implantação  de  novas  

áreas.

7.1.1.  Controlar  os  processos  de  erosão.                                                        7.1.2 

Picinas impermeabilizadas para decantar a água utilizda na usina.               7.1.3 

Manter contenção em torno da usina para evitar a contaminação do lençol freatico 

com óleo, lubrificantes e água de lavadem da borracha.

6.1.1.  Calcular  a  necessidade  de  calagem,  gessagem  e  adubação,  com  base  

nas  recomendações agronômicas, que considerem os níveis de nutrientes no solo.

6.1.2.  Aplicar  os  fertilizantes  parceladamente.

6.1.3.  Adotar  técnicas  que  minimizem  as  perdas  de  nutrientes.

10.5.1.  Armazenar  agrotóxicos  e  embalagens  vazias  em  local  adequado  e  

identificado.

10.5.2.  Fazer  a  tríplice  lavagem  ou  lavagem  sob  pressão,  conforme  o  tipo  de  

embalagem  e,  após a  inutilização,  encaminhar  às  unidades  de  recebimento  de  

embalagens,  conforme  legislação  vigente.

10.4.1.  Obedecer  às  recomendações  técnicas  sobre  manipulação  de  

agrotóxicos,  conforme  legislação  vigente.

10.4.2.  Preparar  e  manipular  agrotóxicos  em  locais  específicos  e  construídos  

para  esta  finalidade.

10.4.3.  Operadores/aplicadores  devem  utilizar  EPI.

10.3.1.  Proceder  à  manutenção  periódica  e  calibração,  utilizando  métodos  e  

técnicas  recomendadas.

10.3.2. Utilizar  Equipamento  de  Proteção  Individual  (EPI),  conforme  legislação  

vigente.

10.2.1.  Utilizar,  para  a  cultura,  apenas  produtos  registrados  no  MAPA.



11.1.  Explotação do Látex (sangria).

12.  SISTEMA  DE  RASTREABILIDADE

12.1.  Sistema  de  rastreabilidade

12.2.  Rastreabilidade

12.3.  Auditorias  de  campo  e  pós-colheita e nas usinas pós safra

13.  ASSISTENCIA  TÉCNICA

13.1.  Assistência  técnica

14. Legislação Trabalhista

14.1

15. Legislação Trabalhista

15.1

16. Legislação Tributária

16.1

14.1.1. Seringueiro tem duas condições ou empregado sob o regime de CLT e possuidor de carteira assinadal, ou contrato de parceria agrícola previsto no 

Estatuto da Terra com contrato de parceria devidamente firmado, inscrição de produtor rural própria ou do nucleo familiar.                                             14.1.2 

Para os trabalhadores das usinas CLT e ou parceria vinculada a produção aagricula da hevea.

15.1.1. A propriedade onde se localiza o seringal, deverá ter seu registro no CAR - Cadastro Ambiental Rural. No caso de propriedade em região amazônica 

composta por exploração extrativista o seringueiro deverá estar cadastrado na ……????

16.1.1. O seringueiro ou seringalista deverá apresentar em sua declaração de imposto de renda o valor financeiro comercializado na ultima safra.

13.1.1. Manter assistência técnica de um engenheiro agrônomo ou técnico agrícola registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 

treinado conforme requisitos específicos para  a  Produção  Integrada  de  Borracha Natural conforme descrito no item 1.1.1.

13.1.2.  A  área  atendida  pelo  responsável  técnico  será  aquela  definida  pelas  normas  do  CREA. 13.1.2  válido para as usinas.

12.3.1. Implantar as normas Produção Integrada de Borracha Natural em pelo menos um ciclo agrícola antes de solicitar a adesão e a avaliação da 

conformidade.

12.3.2.  Permitir  auditorias  nos seringais a  qualquer  época.

12.3.3. É obrigatória pelo menos uma auditoria anual no campo, para os que aderiram a Produção Integrada da Borracha Natural e foram credenciados pelo 

Organismo Avaliador da

Conformidade (OAC).

12.2.1 Manter relatório por cinco anos do volume vemdido com relatório do DRC 

fornecido pelo comprador ou pela cooperativa ou por laboratório certificado 1.1.1.

12.1.1.  Disponibilizar cópia do DANFE de comercialização da borracha para 

registro de produção, origem e destino para processos de rastreabilidade da 

Produção Integrada da Borracha Natural. 

11.1.1.  Efetuar a sangria  respeitando  a frequência, consumo de casca e gestão de 

painel determinada no Planejamento de Safra pelo Técnico responsável.

11.1.2.  Evitar  danos  aos painéis de sangria.

11.1.3. Proceder à limpeza e higienização de equipamentos de colheita, 



REQUISITOS

RECOMENDADA PROIBIDA

1.1.2. Promover periodicamente, treinamentos, cursos e dias de campo  

abordando  os  mais  diversos  aspectos  da  Produção  Integrada  da 

Borracha Natural

Lista da boas praticas, aprovada por 

este grupo! Roxo com o mesmo 

modelo de compliace na pessoa 

fisica responsavel!

1.2.2 passa para 1.2.1

1.3.2. Capacitação do produtor e funcionários da mini usina ou usinas 

dentro da mesma propriedade na comercialização  e  'marketing'.

1.3.3 Proibida venda para usinas fsem comoliance 

com produção integrada.

1.4.2 Seringueiro Parceiro, participação em Curso de Práticas de 

Segurança do Trabalho relativas às atividades do seringal ou usina ligada 

a produção.

1.5.1.  Participação em Curso de atualização da Conscientização 

Ambiental.

3.1.3. Apresentar o plano anual de exploração do seringal, assinado por 

engenheiro agronomo ou técnico agrícola certificado 1.1.1 atestando que 

a naquele seringal conhece e utiliza das tecnicas agricolas preconizada 

nas atividades de manejo e condução do seringal. 

3.2.2.  Apresentar  documento  comprobatório  emitido por engenheiro 

agronomo ou florestal ou técnico em agronomia demonstrando que o 

seringal e acompanhado e monitorado ao menos uma vez a cada ano 

safra.

4.1.2 Verificar normas expecíficas para cada estado, caso 

o estado não tenha seringais nativos.

5.1.2.  Analisar  o  solo  física  e  quimicamente,  para  definir  as  

correções  necessárias

5.3.1. Utilizar cultivares de porta-enxertos e copas recomendadas e 

aprovadas pelo grupo técnico específico para a heveicultura.

MODELO PARA ELABORAÇÂO DE NORMAS PARA O AGRO+ BORRACHA NATURAL



6.1.5.  Realizar  as  análises  em  laboratórios  credenciados  pelo MAPA.

6.1.6.  Adotar  recomendações  oficiais  de  adubação  para  a  região  ou  

estado  produtor.

7.1.4. Evitar a gradagem e o tráfego desnecessário de máquinas nos 

seringais.

7.1.5.  Efetuar  subsolagem  na linha de plantio.

7.1.6.  Manter  a  diversidade  de  espécies  vegetais.

7.1.7.  Cultivar  e  manejar  espécies  vegetais  protetoras  do  solo.

7.1.8.  Eeliminar  espécies  hospedeiras  de  pragas.                         

7.2.9.  Evitar  a aplicação de  herbicidas  em  área  total do seringal e ou 

da usina.

8.1.3.  Priorizar  técnicas  de  irrigação  localizada,  drenagem  e 

fertirrigação,  conforme  requisitos  da  cultura.

8.1.4. Registrar diariamente dados de precipitação pluvial, eva- 

potranspiração  de  referência,  umidade  relativa  e  temperaturas 

máximas  e  mínima.

8.1.5.  Instalar  e  utilizar  estações  de  aviso.

9.1.5.  Evitar  realizar desbrotas  em  dias  de  chuva.

10.1.1. Executar tratamentos periódicos e 

sistemáticos  sem  justificativa  técnica.

10.3.4.  Fazer  adaptações  que  coloquem  em risco  

o  operador/aplicador  e  o  meio  ambiente.

10.3.5. Empregar recursos técnicos sem a devida  

capacitação.

10.4.4. Proceder à manipulação e à aplicação de  

agrotóxicos  na  presença  de  crianças,  pessoas  

alheias  à  atividade  e  animais.

10.4.5. Utilizar pessoas sem capacitação técnica.

10.4.6.  Descartar  restos  de  agrotóxicos  e  lavar  

equipamentos

em  fontes  de  água,  riachos  e  lagos,  em  

desacordo  com  a  legislação  vigente.

10.5.3.  Organizar  centros  regionais  para  o  recolhimento  de 

embalagens  em  conjunto  com  os  setores  estatais  e  privados 

envolvidos.

14.1.2 Poribido mão de obra escrava ou sem direitos 

perante as leis brasileiras.



12.1.2 Poribido emissão de Nota Fiscal sem origem.

13.1.2 Manter a certificação de exportador da usina 

em dia com a lesgislação vigente.

14.1.2 Poribido mão de obra escrava ou sem direitos 

perante as leis brasileiras.

15.1.2 Poribido mão de obra escrava ou sem direitos 

perante as leis brasileiras.

14.1.1. Seringueiro tem duas condições ou empregado sob o regime de CLT e possuidor de carteira assinadal, ou contrato de parceria agrícola previsto no 

Estatuto da Terra com contrato de parceria devidamente firmado, inscrição de produtor rural própria ou do nucleo familiar.                                             14.1.2 

Para os trabalhadores das usinas CLT e ou parceria vinculada a produção aagricula da hevea.

15.1.1. A propriedade onde se localiza o seringal, deverá ter seu registro no CAR - Cadastro Ambiental Rural. No caso de propriedade em região amazônica 

composta por exploração extrativista o seringueiro deverá estar cadastrado na ……????

16.1.1. O seringueiro ou seringalista deverá apresentar em sua declaração de imposto de renda o valor financeiro comercializado na ultima safra.

13.1.1. Manter assistência técnica de um engenheiro agrônomo ou técnico agrícola registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 

treinado conforme requisitos específicos para  a  Produção  Integrada  de  Borracha Natural conforme descrito no item 1.1.1.

13.1.2.  A  área  atendida  pelo  responsável  técnico  será  aquela  definida  pelas  normas  do  CREA. 13.1.2  válido para as usinas.

12.3.1. Implantar as normas Produção Integrada de Borracha Natural em pelo menos um ciclo agrícola antes de solicitar a adesão e a avaliação da 

conformidade.

12.3.2.  Permitir  auditorias  nos seringais a  qualquer  época.

12.3.3. É obrigatória pelo menos uma auditoria anual no campo, para os que aderiram a Produção Integrada da Borracha Natural e foram credenciados pelo 

Organismo Avaliador da

Conformidade (OAC).


