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ApRESENtAção

A seringueira, planta de origem amazônica, pertencente ao gênero hévea, é 
uma espécie de grande importância comercial devido à qualidade da borracha 
natural obtida de seu látex, que combina leveza, elasticidade, termoplasticidade, 
resistência ao desgaste, ao impacto, à abrasão e à corrosão, impermeabilidade a 
líquidos e gases, isolamento elétrico, bem como capacidade de adesão ao tecido 
e ao aço.

A borracha natural pode ser substituída, em alguns casos, pela borracha 
sintética, porém a impossibilidade de se produzir quimicamente um polímero com 
as mesmas qualidades do natural, faz com que as suas características sejam únicas, 
possibilitando sua utilização na confecção de pneus, luvas cirúrgicas, preservativos, 
entre outros. A indústria de pneumáticos apresenta a sua maior demanda e consome, 
na ordem de aproximadamente 80% da borracha natural produzida. Dessa maneira, 
a produção de borracha natural se torna imprescindível para a fabricação de uma 
série de produtos de grande importância para a humanidade.

Nesse contexto, as perspectivas de mercado indicam que o consumo de 
borracha natural crescerá mais que o volume de produção, com um deficit de, 
aproximadamente, 22% do volume total necessário para atender às necessidades 
do mercado. Portanto, a renovação de seringais e a utilização de tecnologias de 
produção que minimizem essa defasagem, são medidas fundamentais para suprir 
as necessidades do mercado nacional e internacional.

Manejar corretamente a sangria da seringueira é fundamental para o sucesso da 
atividade heveícola. A sangria, ato de abrir os vasos laticíferos situados na casca de 
uma seringueira, constitui-se na operação mais importante realizada num seringal, 
uma vez que está diretamente ligada à produção final.

É com esse propósito que o Incaper, por meio da obra ora apresentada, 
disponibiliza um conjunto de informações e conhecimentos sobre a sangria da 
seringueira, que servirão de referência para que o seringueiro possa efetivamente 
adequar a base tecnológica dessa importante atividade.

Aureliano Nogueira da Costa
Diretor-Técnico do Incaper 
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1 INtRoDUção

No Estado do Espírito Santo existem plantados aproximadamente 11.500 
hectares de seringueiras cultivadas de acordo com as recomendações técnicas 
para a cultura. Estão distribuídas em quase todos os municípios, sendo a segunda 
espécie florestal em importância econômica para o Estado. Em 2011, produziram 
aproximadamente 10.305 toneladas de borracha Cernambi Virgem Prensado 
(CVP) e gerou em torno de 4.000 empregos diretos, (lSPA-IBGE, 2011).

A exploração econômica de um seringal consiste da extração do látex, feito 
por meio da sangria, que é uma operação muito importante, porque dela dependem 
não só a produção, mas também a vida útil do seringal. 

A sangria é feita pelo seringueiro, que é um trabalhador treinado para realizar 
esta operação, bem como para os demais tratos culturais do seringal. É, portanto, 
um profissional qualificado que tem certamente maiores oportunidades de 
emprego permanente na atividade e também uma melhor remuneração, o que 
permitirá proporcionar para si e para a sua família melhores condições de vida, 
traduzida em conforto e bem-estar.

Para ser um bom seringueiro, o profissional deve ser caprichoso e competente. 
O presente trabalho pretende transmitir aos trabalhadores rurais e pequenos 
produtores de base familiar, estudantes de agronomia, engenharia florestal e 
profissionais da área o passo a passo sobre as técnicas de sangria. Com isso, 
espera-se aumentar o rendimento da cultura e consequentemente a renda do 
agricultor, bem como a vida útil do seringal.

SANGRIA DA SERINGUEIRA:
guia prático para o seringueiro

Itamar Alvino de Souza1

1Engenheiro Agrônomo, M.Sc. Fitotecnia, Extensionista do Incaper - vilavelha@incaper.es.gov.br
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2 ESCoLHA DAS áRVoRES Em poNto DE SANGRIA

a) Instrumentos
 Na seleção e escolha das plantas em ponto de sangria, deve-se medir a 

circunferência das árvores, utilizando-se um barbante previamente marcado e 
graduado, ou uma fita métrica. 

b) medição
A medida das árvores é feita a 1,30 m a partir do solo. As árvores no ponto de 

sangria deverão ter no mínimo 45 cm de circunferência (Figura 1).
Esse referencial indica que as plantas estão em condições de sangria e 

que possuem casca suficiente para a formação da canaleta por onde o látex 
escorrerá.

Figura 1 - Medida para determinar plantas em condições de sangria, que deve ser igual  
ou superior a 45 cm de circunferência.

3 mARCAção DAS áRVoRES Em poNto DE SANGRIA

Todas as árvores em condições de sangria, devem ser marcadas com um X, 
usando-se uma tinta forte, a uma altura de 1,30 m do nível do solo, isto é, com 45 
cm de circunferência, abaixo de 40 cm não devem ser marcadas, (SENAR, 2000). 
As plantas em ponto de sangria serão anotadas em um mapa ou planilha para 
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fazer parte da tarefa de sangria, que deve ter de 650 a 700 árvores. 

4 ABERtURA Do pAINEL DE SANGRIA
  

4.1 INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS (Figura 2)

1 - Faca jebong – usada para abertura do painel e sangria da seringueira.
2 - Riscador – serve para riscar as linhas básicas na abertura do painel de 
sangria.
3 - Bandeira ou régua – define as linhas básicas e o ângulo de sangria.
4 - Barbante graduado ou fita métrica – é usado para padronizar o painel de 
sangria.
5 - Traçador – Serve para definir a quantidade de casca a ser consumida no 
mês de sangria, bem como para ajudar na manutenção do ângulo de sangria.
6 - lima triangular – usada para amolar a faca jebong.
7 - Pedra de afiar – usada para afiar a faca jebong.

Figura 2 -  Instrumentos necessários para abertura do painel de sangria.
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4.2 DIVISãO DA PlANTA PARA FORMAçãO DOS PAINÉIS

O seringueiro deve se posicionar na linha de plantio e visualizar um ponto no 
meio da planta, na parte superior, a uma altura de 1,30 m e em seguida marcar 
com o riscador (Figura 2). Visualizar outro ponto na parte inferior e no meio da 
planta e também marcar. 

Com um barbante graduado ou uma fita métrica e o riscador divide-se o tronco 
ao meio, fazendo uma medição a partir do ponto superior e marcando um ponto 
na parte de trás da planta. Em seguida, fazer outra medição na parte inferior e 
também na parte de trás da planta e marcar outro ponto. Com isso, a planta estará 
dividida em duas partes iguais, sendo designado com 1/2 S. 

4.3 MARCAçãO  DO CANAl DIANTEIRO OU CANAl DA BICA 
        

Para a marcação do canal dianteiro 
(parte inferior), o seringueiro deverá, 
com o auxílio da bandeira e do 
riscador, unir os dois pontos que 
foram marcados anteriormente na 
parte da frente da planta (Figura 3). 

4.4 MARCAçãO DO CANAl 
POSTERIOR

Para a marcação do canal posterior, 
também conhecido como canal 
traseiro (parte superior do tronco), 
basta unir os dois pontos encontrados 
quando da divisão da planta, usando o 
riscador e a bandeira. Usar o barbante 
graduado, passando-o ao redor da 
planta. Em seguida, dobrar o barbante 

Figura 3 - Abertura do canal dianteiro no 
tronco da seringueira selecionada.
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ao meio e posicioná-lo sobre o primeiro ponto do canal dianteiro (1,30 m),  
marcando-se um outro ponto na parte posterior. Repetir a operação no ponto de 
baixo (0,50 m). Fazer a união entre esses dois pontos com o auxílio da bandeira e 
do riscador. Posteriormente fazer um avivamento dessa linha com a faca Jebong, 
sem que haja escorrimento de látex (Figura 4).

Figura 4 - Marcação do canal traseiro no tronco da seringueira.

Com esta operação o tronco da planta estará dividido em duas partes iguais. 
A melhor época para início da sangria deve ser logo após a queda das folhas e 
quando as folhas novas já estiverem maduras. Assim o seringal poderá ser melhor 
explorado durante todo o ano agrícola.

Essa prática dividiu o painel em BI-1, a ser sangrado de imediato e o painel 
BI-2, a ser sangrado posteriormente, (GEORGE; JACOB, 2000).

4.5 MARCAçãO E ABERTURA DO CANAl DE SANGRIA

Colocar a bandeira junto ao canal dianteiro, na altura de 1,30 m do solo e 
esticar a parte flexível bem junto ao tronco da planta até passar a linha do canal 
traseiro, formando um ângulo de 33º em relação ao solo. Com o auxílio do riscador, 
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fazer a união entre os pontos e a faca jebong. 
Aprofundar o risco feito anteriormente, até 
que apareçam pontuações de látex no canal. 
O trabalho é executado sempre da parte 
superior (canal traseiro) para a parte inferior 
(canal dianteiro) e da esquerda para a direita, 
conforme Figura 5.

Usando a parte interna da faca jebong, 
fazer a retirada de uma porção de casca de  
1,5 a 2,0 cm na parte superior do canal para 
facilitar as futuras sangrias. Em seguida, 
passar o traçador ao longo de todo o canal de 
sangria. A abertura do traçador deve ser de 
acordo com o sistema de sangria adotado na 
propriedade. 

4.6 “EQUIPAGEM” DAS PlANTAS

Instrumentos necessários (Figura 6): 
1 - Bica – serve para coletar o látex do pinel de sangrias.
2 - Suporte – Serve para fixar o conjunto da bica e da tigela.
3 - Tigela – usada para armazenar o látex coletado pela bica.
4 - Embornal – usado para o transporte da faca de sangria.

Figura 5 - União do canal posterior 
(superior) com o canal da 
bica (inferior) usando a 
bandeira.

Figura 6 - Instrumentos neces-
sários para equipa-
gem das plantas.
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4.6.1 Colocação da bica - O seringueiro  
deverá  posicionar-se em frente ao canal 
dianteiro  e medir 10 cm desde o ponto de 
união  entre o canal de sangria e o canal 
dianteiro. Com a faca jebong, avivar esses 10 
cm, para que  o látex escorra no seu interior 
e então fixar a bica para a coleta do látex. 
Observar se o látex não está escorrendo por 
debaixo da bica (Figura 7). 

 
4.6.2  Colocação do suporte - 15 cm abaixo 
da bica colocar o suporte e em seguida a tigela, 
estando a planta pronta para ser sangrada 
(Figura 7). 

 
A bica e o suporte deverão ser rebaixados a cada oito meses, quando a 

planta é sangrada de três em três dias (d3). A bica deverá ser retirada com leves 
movimentos laterais. Nunca fazer movimentos para cima e para baixo, pois pode 
causar ferimento  no canal da bica. O embornal serve para facilitar o transporte 
dos demais equipamentos.

5 SIStEmA DE SANGRIA

É a forma como o seringal será sangrado. Para a sua descrição são usadas as 
expressões próprias como: s/2 d3 6d/7 ET 3,3% Pa 6/y (BERNARDES, 2000) 
Isso significa que o tronco da planta foi dividido ao meio (s/2), é sangrada de três 
em três dias (d3), com sangrias realizadas nos seis dias da semana (6d/7), com um 
dia de descanso, sendo estimulada com ethrel a 3,3% (ET 3,3%), aplicado sobre o 
painel acima da canaleta de sangria (Pa), realizada seis meses no ano (6/y).

Figura 7 - Planta já equipada com os 
instrumentos de coleta do 
látex.
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6 A SANGRIA

6.1 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EFETUAR A SANGRIA

- Faca jebong amolada e afiada;
- Pedra de afiar (Figura 2); 
- Garrafa pet com amônia a 12%, para o caso de produção de látex ou ácido 

acético, a 4%, no caso da produção de cernambi. Geralmente esses produtos 
químicos são fornecidos pelos compradores de látex ou cernambi e já vêm, 
prontos para o uso. O seringueiro só precisa colocar de cinco a oito gotas do 
produto na tigela, logo após a sangria.

6.2 AMANSAMENTO
   
É um processo de corte da casca que deve ser repetido de quatro a cinco 

vezes, conforme o sistema de sangria adotado na propriedade. Deve ser iniciada 
com cortes rasos e ir aprofundando nos dias de amansamento, até atingir a 
profundidade que pode variar de 1,2 a 1,5 mm de distância do tecido cambial 
ou da madeira (SAA, 1999). Nesse período, a produção é pequena, e o látex é 
geralmente grosso e de coloração amarelada, dependendo do clone.

7 CUIDADoS ESpECIAIS ANtES DA SANGRIA

a) Horário
A sangria deverá ser iniciada nas primeiras horas da manhã, antes do nascer do 

sol. Isso é feito com o auxílio de uma lanterna instalada na cabeça do sangrador. 
Com isso, consegue-se maior produção, pois é um período em que a planta está 
túrgida (BERNARDES, 2000).

    
b) Limpeza da tigela 
Retirar o cernambi da tigela, recolhendo-os, se possível, diariamente. Esse 

trabalho é realizado na tarefa sangrada no dia anterior para não atrapalhar a 
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sangria do dia. A tigela deverá ficar levemente inclinada para evitar sujeira e 
água de chuva.

   
c) Limpeza da bica
Retirar o cernambi fita ou rama acumulado na bica, puxando-o de baixo para 

cima e recolhendo-o separadamente do cernambi que formou no fundo da tigela.
   
d) Amolar e afiar a faca 
Esse trabalho deverá ser feito no dia anterior à sangria para que não haja perda 

de tempo na hora da sangria. Uma faca mal amolada compromete a qualidade e 
o rendimento da sangria.

   
e) A sangria
Deve ser precedida da retirada do cernambi rama do canal de sangria para 

facilitar a operação. Iniciar a sangria a uma distância de aproximadamente 1,5 
cm de distância da inserção do canal de sangria com o canal traseiro, na parte 
superior e de cima para baixo. Voltar com a faca jebong e usar a parte superior 
da faca, fazendo a “injeção”, que é a retirada da casca ainda não sangrada. Em 
seguida, continuar com a sangria até encontrar o canal dianteiro. A espessura da 
casca retirada deve ser de aproximadamente 1,2 mm.

8 CUIDADoS DURANtE A SANGRIA

a) Declividade do corte de sangria
Durante a sangria, manter sempre a declividade inicial do corte (ângulo de 

33°). A cada trinta dias, fazer um novo traçado para manter sempre a mesma 
inclinação do corte.

   
b) Inclinação do corte de sangria
O corte é feito em forma de “V”, voltado para o tronco da planta, por onde 

deverá escorrer o látex, sem derramar pelo painel.
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c) profundidade de sangria 
A profundidade ideal é quando fica a 1,5 mm de distância da madeira. Com 

isso, a produção será boa, ajudará na renovação da casca para futuras sangrias 
(VIRGENS FIlhO, 2008) dificultará a ação dos fungos que atacam o painel de 
sangria (Figura 8).

                                                                          

Figura 8 - Esquema em três dimensões, demonstrando uma visão microscópica das estru-
turas contidas na casca da seringueira. (Fonte: CASTRO, P. R. C, 2001).

casca entrecasca câmbio

célula laticíferos raio

lenho

d) Consumo de casca 
A quantidade de casca a ser retirada em cada sangria deverá ser de 

aproximadamente 1,2 milímetros de espessura. 

e) posição da tigela
Para iniciar a sangria, a tigela deverá estar inclinada para evitar que caia casca 

dentro. Quando terminar de sangrar a planta, colocar a tigela na posição normal 
para receber o látex.

9 CoLEtA DA pRoDUção

Se a produção for vendida na forma de látex, ela deverá ser recolhida entre 
três e quatro horas após o término da última planta sangrada, começando-se a 
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Figura 9 - Coleta de cernambi na tigela. Figura 10 - Transporte da produção de 
cernambi na tigela.

coleta pela primeira planta sangrada no dia. Despejar o látex em um balde coletor 
e emborcar a tigela novamente.

Se a produção for vendida na forma de cernambi, este deverá ser coletado 
na parte da tarde. A tarefa a ser coletada será sempre a que foi sangrada no dia 
anterior (Figuras 9 e 10). Com isso, há uma melhora na qualidade do produto.

10 ARmAZENAmENto

O látex, após a coleta, deverá ser coado e colocado em tambores que já 
contenham mais um pouco de amônia já dosada pelo comprador e que contenha 
uma solução de amônia a 24%. O tambor deve ser agitado para que haja uma 
mistura uniforme.

Se tiver mais de um seringueiro, a produção deverá ser colocada em tambores 
separados e anotados os pesos.

Se a produção for comercializada na forma de cernambi, este deverá ser seco 
sobre um ripado construído à sombra e posteriormente prensado em fardos de 
aproximadamente 30 quilos. 

11 tRAtAmENto Do pAINEL

Fazer inspeções periódicas em todos os painéis de sangria para observar se 
há alguma doença. Quanto mais cedo for observada a presença de doenças, maior 
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será a possibilidade de sucesso no tratamento. Se a doença já for conhecida pelo 
seringueiro, usar os produtos químicos existentes na propriedade e recomendados 
pelos técnicos. 

Se for uma doença nova ou se o seringueiro tiver dúvidas, ele deve entrar em 
contato com um engenheiro agrônomo da região, para fazer a identificação e as 
recomendações técnicas.

 a) materiais utilizados
 Balde plástico, copo graduado, pincel, pá-de-madeira, fungicida apropriado 

e recomendado para a doença, equipamento de proteção individual (EPI), como 
luvas, máscara, viseira ou óculos, botas, blusa-de-manga comprida e calça 
comprida e óculos tipo viseira.

b) preparo da solução
- Colocar o Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
- Não permitir a presença de crianças por perto.
- ler atentamente as recomendações técnicas.
- Fazer a mistura do fungicida com a água; adicionar o corante e agitar a 

mistura.
   
c) Quando tratar
Sempre que se fizer necessário e de acordo com a recomendação do técnico.
   

12 moDo DE ApLICAR DEFENSIVoS 

a) Utilizar sempre os EPIs (luvas, máscara, viseira ou óculos, botas, camisa e 
calça comprida (Figura 11).

b) Fazer o pincelamento na faixa que foi sangrada no mês anterior. O 
tratamento deverá ser feito na parcela a ser sangrada no dia seguinte ao tratamento 
do painel.

c) Repetir o tratamento conforme a intensidade da doença, observando o 
período de carência do produto a ser aplicado. 
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13 EStImULANtE

Tem como objetivo aumentar a duração do escoamento do látex, após a sangria 
e consequentemente a produção por sangria 
(MOREIRA; CASTRO; MIRANDA,  2001). 
O produto mais utilizado tem como princípio 
básico o ethrel. A aplicação do estimulante 
está intimamente relacionada com a 
quantidade de água no solo. Após o período 
de troca de folhas do seringal, que vai de julho 
a agosto, dependendo do clone, a aplicação 
de estimulante (Figura 12) só poderá ser feita 
após 100 mm de chuva (SENAR, 2000). O 
produto é comercializado em frascos de 500, 
750 e 1000 g, com a concentração de 10% 
de ethephon. Para a aplicação no painel de 
sangria, a recomendação é diluir para 2,5% e 
aplicar na parte de cima do painel (Pa) (SAA, 
2010). 

d) Evitar que o produto escorra pela canaleta 
de sangria, pois isso é desperdício e poderá 
contaminar a borracha. 

Não é preciso retirar o cernambi rama da 
canaleta para aplicar o defensivo.

Figura 12 - Uso de EPIs na  aplicação 
de defensivo para controle 
de doença de painel 
(cedido pela NR-Natural 
Rubber).

Figura 11 - Uso de EPIs na preparação 
da calda fungicida.
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14 REpoUSo DA SANGRIA
  
O repouso da seringueira é feito durante o período de queda das folhas. A 

sangria deverá ser reiniciada quando as folhas novas estiverem maduras, conforme 
EMATER-ES [1986?]. Caso haja necessidade de sangria durante o período de 
queda das folhas, ela deverá ser feita usando-se um sistema de sangria de baixa 
frequência ou uma sangria ascendente, quando o seringal já estiver no décimo 
segundo ano de sangria.

   
15 CUIDADo Com A pREpARAção E o USo DE pRoDUtoS 

QUÍmICoS

a) ler ou procurar esclarecer-se quanto às indicações dos rótulos e bulas 
dos produtos e seguir rigorosamente as instruções nelas contidas (EMATER-ES, 
[1986?]);

b) Preparar as misturas ao ar livre, em ambiente ventilado;
c) Aplicar defensivos somente em dias com pouco vento (bem cedo ou à 

tardinha);
d) Usar o Equipamento de Proteção Individual (máscara, luvas, blusa-de-

manga, calça comprida e botas) quando da preparação e aplicação do produto na 
seringueira;

e) Não permitir que crianças, pessoas idosas ou doentes apliquem os defensivos 
agrícolas;

f) Guardar os defensivos na própria embalagem e bem fechada, em local 
seco, bem ventilado, à sombra e longe do alcance de crianças, dos animais e 
alimentos;

g) Não fumar, comer ou beber durante o trabalho de preparação e aplicação 
dos defensivos agrícolas;

h) Após a aplicação dos defensivos, tomar banho frio e trocar de roupa;
i) lavar as roupas que foram usadas na preparação e aplicação dos defensivos 

agrícolas e colocá-las para secar separadamente;
j) Não jogar restos de defensivos nem limpar ou lavar os equipamentos de 
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aplicação ou recipientes usados em rios, riachos, córregos, lagos, nascentes ou 
próximos de poços de água potável;

k) Quando acabar o produto, lavar a embalagem de defensivo por três vezes 
e posteriormente enviá-la para um posto de coleta ou entregá-la nas casas de 
comércio em que o produto foi adquirido;

l) Nunca reutilizar embalagens de defensivos agrícolas;
m) Aplicar o defensivo conforme a recomendação técnica contida na 

embalagem.
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