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INTRODUÇÃO

O género Hevea pertence à família Euphorbiaceae, que inclui outros
importantes géneros de culturas tropicais, tais como Ricinus (mamona), Manihot (mandioca) e Aleurites (oticica). A classificação atual do género Hevea
conduz a onze espécies, dentre as quais destacam-se H. brasiliensis, com maior
capacidade produtiva e variabilidade genética para resistência ao fungo Microcyclus ulei, H. benthamiana e H. pauciflora como fontes de resistência ao
referido patógeno (Gonçalves et al., 1983).
Botanicamente a seringueira é uma dicotiledônea monóica, ou seja,
possui flores masculinas e femininas no mesmo indivíduo. Tem como área de
ocorrência e dispersão natural a Amazônia brasileira e países próximos, como
Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Suriname e Guiana (Wycherley,
1977).
Não se sabe exatamente quando a borracha foi descoberta, mas a prin
cipal conquista ocorreu no período de 1839 a 1842, com o advento do processo
de vulcanização desenvolvido pelo americano Charles Goodyear e pelo inglês
Thomas Vancock, ensejando a fabricação de pneumáticos, em plena época em
que se iniciava a indústria automobilística.
A partir daí, a borracha ganhou grande importância económica, atingindo elevados índices de demanda e de preço no mercado internacional. Ingleses, franceses e holandeses vislumbraram, então, a possibilidade de cultivar a
seringueira nas suas colónias localizadas no Sudeste da Ásia, cujas condições
edafoclimáticas são similares às da Amazónia.
Quando Henry Wickham aportou no rio Tapajós em 1876, na região do
Boim e, com ajuda dos índios Mura, coletou 70.000 sementes de seringueira e
as enviou para Londres, pelo navio Amazonas, não poderia imaginar que estaria dando um passo gigantesco para a economia e a expansão do mercado mundial da borracha.
De aproximadamente 300 quilos de sementes enviadas a Londres, foram obtidas 2.397 plântulas, as quais foram enviadas para o Ceilão, atual Sri
Lanka, para os jardins botânicos de Peradenya e Heneratgota. No ano seguinte
foram introduzidas também no Jardim Botânico de Singapura e, de acordo com
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Polhamus (1962) citado por Gonçalves et al. (1983), somente 22 plântulas foram destinadas à Malásia, a partir das quais aquele país veio a se tornar um dos
maiores produtores de borracha natural.
O Brasil tem na Amazónia o berço e o habitat natural das espécies do
género Hevea e, da condição de único país produtor e exportador de borracha
natural no início do século, viu-se, a partir de 1952, na incomoda posição de
importador do produto, situação que perdura até os dias atuais.
IMPORTÂNCIA ECONÔMICA

Atualmente pode-se considerar o mercado da borracha natural como um
dos mais atraentes para quem deseja investir no setor, porque há tendência natural de crescente defasagem entre produção e consumo. Segundo o INTERNATIONAL RUBBER STUDY GROUP OF LONDON - IRSGL (1989), a
produção mundial de borracha natural em 1987 foi .de 4.775.000 t para um
consumo de 4.805.000 t, evidenciando um déficit de 30.000 t. Em 1988,
a produção até o mês de outubro foi de 5.030.000 t, para um consumo de
5.090.000 t, com um déficit de 60.000 t.
Segundo Pereira (1984) e IRSGL (1989), para fazer fqente à demanda
de borracha natural, a alternativa buscada pelos países do Sudeste da Ásia tem
sido o aumento da produtividade, uma vez que há poucas alternativas para aumentos substanciais de área plantada devido à limitada extensão territorial, exceção feita à Índia e à China. Resta ao Brasil a opção não só de aumento de
área plantada mas também a busca de alternativas de aumento de produtividade,
atualmente uma das menores entre os países produtores de borracha natural
(Tabela 1).

6

Com o aumento do parque industrial brasileiro, o país passou a consumir e importar o produto em escala crescente a cada ano. As Tabelas 2 e 3 dão
uma indicação da importância econômica da borracha no país.
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Verifica-se declínio de metade da produção de borracha natural oriunda
de seringais nativos (Tabela 3), provavelmente devido ao desmatamento da floresta amazônica, que não foi acompanhado do aumento equivalente de borracha
produzida nos seringais cultivados. Essa situação precisa ser revertida a curto
ou médio prazo.
Devido a problemas de pragas e doenças naturais do habitat amazônico
e, também, por a seringueira constituir opção de diversificação rentável, a cultura tem-se expandido para outras áreas do país, consideradas não tradicionais
do cultivo ou "áreas de escape". São exemplos a Zona da Mata em Pernambuco, o Sul do Maranhão, o Litoral Sul da Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Goiás, Espirito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e, mais recentemente, o
Noroeste do Paraná.

EXIGÊNCIAS EDAFOCLIMATICAS
CLIMA

A ocorrência natural do género Hevea abrange as latitudes 3°N a
15°S, no Continente Americano, com área superior a 4 milhões de km2. Nessas
regiões, os tipos climáticos predominantes típicos de baixa latitude são megatérmicos supenímidos, com transição desde Af, Am até Aw, segundo Kopppen (Ortolani, 1986).
O género Hevea adapta-se a vários padrões climáticos, sendo cultivado
comercialmente desde nas latitudes de 22°N, na China até 25°S, no Litoral do
Estado de São Paulo (Ortolani et al., 1983), demonstrando, pois, rusticidade e
capacidade de adaptação a grande número de padrões climáticos e edáficos. Entretanto, a seringueira é mais produtiva em regiões com temperatura média
anual igual ou superior a 20°C (Camargo, 1963 citado por Ohashi et al., 1983).
Trindade (1982) salienta que a temperatura não constitui fator restritivo
da produção de látex em região de clima tropical. Por outro lado, esse autor
admite a temperatura média de 20°C como o limite mínimo para o cultivo comercial da seringueira nas condições subtropicais do Planalto Paulista. Nessa
região a geada se apresenta como um dos eventos climáticos mais preocupantes.
Ortolani (1982) diz que, aos quatro ou cinco anos de idade, a seringueira, já
apresentando porte elevado, tem mostrado maior resistência ao fenómeno. Essa
tolerância é devida ao efeito microclimático da copa (alteração do balanço de
radiação noturno) e à altura desta em relação à inversão do gradiente térmico
em noite de geada.
Mais importante que os valores médios são os valores extremos da
temperatura do ar. A seringueira é suscetível a temperaturas baixas principalmente na fase jovem, e aos dois anos apresenta suscetibilidade à geada seme8

lhante a Coffea arabica (Ortolani , 1986).
A pluviosidade é importante no crescimento da planta e na produção de
látex, uma vez que 70% deste é constituído de água. Os limites sugeridos por
alguns pesquisadores variam desde o mínimo de 1.500mm/ano bem distribuídos, até 4.000mm, ficando a pluviosidade ideal em 2.500mm/ano (Trindade,
1982). Segundo Haag et al.(1982), nos países em que não ocorrem alta umida-de
e temperatura, que são condições favoráveis para o desenvolvimento de fungos
causadores de enfermidades foliares, quanto mais uniforme for a distribuição
mensal de chuvas maior será a produtividade.
Camargo (1963), citado por Ohashi et al. (1983), fixou inicialmente tolerância máxima de 150mm de deficiência hídrica anual, acima da qual a seringueira não produziria economicamente.
Entretanto, existem dados que demonstram a adaptação dessa cultura
em regiões com deficiência superior a esse limite, como o Cambodja, com déficit hídrico de 350mm (Moraes, 1977), além do Vietnam, Tailândia e Sumatra,
onde são obtidas produções de látex, a despeito da existência de quatro a seis
meses secos (Ghelsen, 1936 citado por Reis, 1974).
No Brasil são conhecidos seringais que apresentam bons níveis de produção, mesmo com baixa disponibilidade hídrica, no Norte e Noroeste do Estado de São Paulo, Açailândia no Maranhão, Capitão Poço no Pará e o seringal
João Cleophas (Marco Zero) no Estado do Amapá (EMBRATER/EMBRAPA,
1980; Ortolani, 1980; Pinheiro, 1981).
Em São Paulo, até cerca de 23°S(planalto) e 25°S (litoral), em condições quase subtropicais, a seringueira vem despontando há várias décadas,
como uma das culturas mais rentáveis (Camargo 1963). Conforme esse autor, a
seringueira apresenta elevada resistência à seca e à geada, suportando melhor
essas condições que o cafeeiro. Regiões com temperatura média anual superior
a 20°C, temperatura média do mês mais frio entre 16 e 20°C e deficiência hídrica inferior a 200mm segundo o balanço hídrico de Thornthwaite (125mm),
são consideradas aptas para a heveicultura. Nesse aspecto, o Norte e o Noroeste do Paraná apresentam-se como regiões aptas (Corrêa, 1986 - Figura 1). A
principal limitação no Paraná é a ocorrência de geadas ocasionais durante o inverno. A área que oferece menor probabilidade de ocorrência de geadas (0 a 2
em áreas de baixadas) é a faixa que margeia o Estado de São Paulo, inserida na
Área A, e que apresenta temperatura média do mês mais frio (Tmf) acima de
18°C.
Após pleno desenvolvimento do sistema radicular, mesmo na juvenilidade a seringueira demonstra boas condições de tolerância a períodos prolongados de estiagem. Em sua fase de maturidade, com o aprofundamento das raízes, essa tolerância é mais elevada como foi observado durante as secas de
1961, 1963 e 1985 no Estado de São Paulo. Em 1985 com deficiência hídrica
anual (DA) de 400mm, uma das maiores ocorridas no século, foram observados

10

pequenos decréscimos temporários de produção, irregularidade não significativa no refolhamento e necessidade de irrigação em plantas de até um ano de
campo (Ortolani, 1986).

SOLO

A seringueira pode ser considerada uma das poucas plantas cultivadas
com baixa exigência do ponto de vista edáfico. Segundo Falesi (1978), o importante para a cultora é que o solo tenha boas propriedades físicas como: perfil
profundo, boa aeração, boa permeabilidade, textura argilosa que permita boa
retenção de umidade e boa estrutura. O plantio deve ser feito preferencialmente
em áreas com topografia plana ou ligeiramente ondulada, evitando-se terrenos
de baixadas com lençol freático superficial (inferior a l,5m).
No Brasil, a seringueira vem sendo cultivada em diferentes tipos de solo. Como exemplos, no Amazonas ocupa áreas de Laterita Hidromórfica e Latossolo Amarelo textura argilosa e muito argilosa, e no Pará, áreas de Latossolo
Amarelo texturas média e muito argilosa, concrecionário Laterítico, Latossolo
Amarelo Húmico Antropogênico, Terra Roxa Estruturada Eutrófica e Areias
Quartzosas (Brasil, 1971a).
No Estado de São Paulo os seringais são também conduzidos nos mais
variados tipos de solos, sendo os mais importantes os podzolizados e os latossolos, ocupando desde a região litorânea até o planalto. No Planalto Paulista
(Pindamonhangaba), os plantios ocorrem em Latossolo Vermelho Amarelo fase
terraço; em Campinas, Latossolo Vermelho Amarelo-Orto; nos municípios de
Bálsamo, Estrela do Oeste, Tabapuã e Garça, em solos Podzólicos variação
Lins e Marília e, em Colina, Latossolo Vermelho Escuro fase arenosa (Brasil,
1970).
No Noroeste do Paraná a cultura começa a ser implantada ocupando
principalmente a região do Arenito Caiuá, margeando a fronteira com o Estado
de São Paulo em áreas de Latossolo Vermelho Escuro e em Podzólico Vermelho
Amarelo textura média, geralmente distróficos.
DIAGNÓSTICO DA CULTURA NO NOROESTE DO PARANÁ

A seringueira vem sendo cultivada desde 1981 no Noroeste do Paraná,
em geral de modo ainda bastante rudimentar, pela falta de tradição e, principalmente, pela ausência de mão-de-obra especializada e de técnicos com conhecimentos específicos da cultura. Esses fatores são imprescindíveis para a garantia de sucesso no empreendimento.
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A área atualmente ocupada pela cultura é de 560 hectares com 235.550
mudas plantadas, na sua maioria constituídas por porta-enxertos ou "cavalinhos
no campo", que serão enxertados em local definitivo. Há previsão de implantação de mais 1.986 hectares em 1990, usando-se um total de 834.300 plantas
enviveiradas em sacos plásticos (EMATER-PR, 1989).
A cultura vem-se estabelecendo na região, forçada por uma pressão em
busca de alternativas para a ocupação produtiva de áreas hoje infestadas por
nematóides, onde a cafeicultura está se tornando impraticável. A despeito do
ritmo acelerado com que se processa a implantação de viveiros (parte da infraestrutura básica) em cerca de 20 municípios, a falta de jardins clonais e o desconhecimento acerca de algumas recomendações técnicas das diversas operações que compõem o sistema heveícola poderão retardar o avanço e comprometer o sucesso da implantação de uma heveicultura racional. Uma rápida e especial atenção dos diversos órgãos envolvidos no processo, mediante a capacitação e o treinamento de pessoal nos diversos níveis, é imprescindível.
Embora a seringueira mostre tolerância à incidência de nematóides
(Lordello et al. 1989) por não ser boa hospedeira, deve-se considerá-la veículo
disseminador do parasito para áreas ainda não infestadas, devendo merecer cuidados especiais a produção, o transporte e a circulação de mudas.

MATERIAL DE PROPAGAÇÃO

O cultivo da seringueira vem-se expandindo satisfatoriamente para
áreas não tradicionais, consideradas áreas de escape, com clima e solo favoráveis ao bom desempenho da cultura, porém perduram algumas limitações. As
principais dizem respeito à fase de produção de mudas e à implantação inicial
dos seringais, e decorrem do uso de diferentes materiais de propagação e diferentes tipos de mudas, a serem ajustadas às condições peculiares do local. Neste
aspecto, existe uma ausência quase que total de informações básicas que possam
orientar, com segurança, sobre qual a melhor técnica a ser adotada.
A propagação da seringueira, nas primeiras plantações do Oriente, foi
feita pelo processo germinativo (sexuado) com o uso de sementes híbridas, em
plantios comerciais, constituindo os chamados seringais de plântulas ou seringais de pés francos, cujas populações sempre apresentaram grande heterogeneidade e altos índices de variabilidade vegetativa e produtiva (Ostenford, 1932).
A expansão da heveicultura no Sudeste da,Asia deveu-se à descoberta
do processo de propagação vegetativa por Van Helten em 1916, na Indonésia e
por Hurow em Bornéu, aperfeiçoando o método de Forkert (Dijkman, 1951).
Com isso foi possivel a seleção de matrizes de alta produção dispersas em populações de árvores de pés francos, elevando de 400kg para 1.200kg de borracha seca por hectare/ano (Maas, 1919).
12

Para a seringueira, além da qualidade deve-se, também, considerar o tipo de muda melhor ajustado às condições específicas do local, como clima, solo, infraestrutura da propriedade, recursos financeiros e humanos, visando a
formação de seringais uniformes a custos mais compensadores e com maior retorno económico (Pereira & Pereira, 1986).
A enxertia, de modo geral, consiste na substituição da parte aérea de
uma planta jovem pela de outro indivíduo portador de características mais desejáveis do que a parte aérea da planta original. A parte aérea enxertada, da
qual faz parte o tronco a ser explorado, provém de clone selecionado, apresentando características de alta produção, tolerância a enfermidades criptogâmicas
e outros caracteres vegetativos (arquitetura de copa) e fisiológicos favoráveis à
sua exploração racional (Pereira, 1986).
A enxertia envolve duas situações distintas: o porta-enxerto, obtido a
partir da semente germinada, e o enxerto a partir de gemas clonais. É natural a
existêpcia de interação entre ambos envolvendo várias combinações (Combe &
Gener, 1977), condicionando variações de três naturezas:
— efeitos aditivos associados ao porta-enxerto
— efeitos aditivos associados ao enxerto
— efeitos não aditivos associados a cada uma das combinações
Tem sido demonstrado que o maior vigor do porta-enxerto e seu aifo
potencial de produção induzem essas características aos clones enxertados sobre eles (Ostenford, 1932).
A combinação "Tji 1" e "Tji 16" tem sido muito usada em jardins de
sementes no Sudeste Asiático e na África (Moraes e Valois, 1979). O clone Tji
16 é conhecido há muito como possuidor de larga capacidade genética de combinação. Qualquer que seja a origem do pólen, as sementes colhidas de árvores
desse clone sempre revelam superioridade como porta-enxertos.
Sementes ilegítimas de GT1 (pólen de origem desconhecida) são as
preferidas na Costa do Marfim, tendo como vantagem o caráter macho-estéril
desse clone, que exclui qualquer possibilidade de autofecundação.
Se por um lado a enxertia garante a estabilidade e a potencialidade no
indivíduo propagado, por outro são amplamente conhecidos os efeitos que os
porta-enxertos exercem sobre a parte aérea de grande número de espécies de
plantas multiplicadas por enxertia. Moraes & Valois (1979) destacam vários
experimentos com seringueira no Sudeste da Ásia e na África, que demonstram
claramente que a produção individual e o vigor dos clones são afetados pelas
características do porta-enxerto. Ressaltam a necessidade do uso de sementes
capazes de produzir porta-enxertos homogêneos e com alto potencial de produtividade, como forma de garantir a capacidade produtiva dos clones enxertados
sobre eles.
Os problemas observados no desenvolvimento vegetativo da seringueira são encontrados em três níveis (Gener, 1977):
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— porta-enxerto
— gemas enxertadas (posição na haste clonal) e
— sua associação
As plantas de seringueira que mostram maior crescimento nos dois primeiros anos adquirem certa liderança sobre as demais, que é mantida daí por
diante. Segundo o mesmo autor, plantas que apresentam bom crescimento no
primeiro ano servem como indicativo da precocidade na entrada em sangria (redução do período de imaturidade), determinando a qualidade da planta durante
o seu período de vida útil e econômica.

ORIGEM GENÉTICA DOS PORTA-ENXERTOS NO BRASIL

Existem duas situações distintas quanto à origem dos porta-enxertos.
Na Amazónia a grande maioria dos porta-enxertos é obtida a partir de misturas
de sementes de diferentes espécies coletadas em seringais nativos, onde nor
malmente predomina Hevea brasiliensis. Sob tais condições, observa-se alto
grau de variabilidade quanto a vigor, resistência a enfermidades e a produtivi
dade, além de baixo poder germinativo. Este último condiciona a utilização de
quase todas as sementes germinadas, comprometendo a seleção dos porta-en
xertos, o que leva à formação de seringais desuniformes quanto ao crescimento
e à produção mesmo em quadras monoclonais.
Nas áreas extra-amazônicas, como Bahia, Mato Grosso, Espírito Santo
e São Paulo, onde já existem seringais adultos, as sementes são obtidas de misturas de clones. Ainda assim são superiores e menos variáveis que aquelas obtidas em seringais nativos. Contudo, nessas misturas devem ser evitadas sementes do clone RRIM 600 para uso como porta-enxerto por apresentarem altas taxas de albinismo (até 40% dependendo do efeito de endogamia da população),
que causa desuniformidade e perdas exageradas de mudas no viveiro. As sementes mais indicadas para a região como um todo são as dos clones GT1, Tji
1 e Tji 16, encontradas sem dificuldades.

MATERIAIS DE PLANTIO

A propagação de materiais destinados ao plantio de seringais pode se
dar de duas formas:
—Via sexuada ou gâmica (propagação por sementes), origina os seringais de pés francos, que se caracterizam pela alta variabilidade vegetativa e
produtiva, onde normalmente 80% da produção é oriunda de apenas 20% do total de árvores existentes na população (Mass, 1919). Tal processo é desaconse14

Ihável.
— Via assexuada ou agâmica, preferencialmente feita por enxertia,
dá origem ao clone, cuja característica é propagar-se vegetatívamente e apresentar estabilidade produtiva.
Nos dois processos é imprescindível o uso da semente.
FORMAÇÃO DE MUDAS

Para a formação de mudas enxertadas, os porta-enxertos são obtidos a
partir de sementes previamente germinadas em sementeiras e posteriormente
transplantadas para o local do viveiro.

SEMENTEIRA

As sementes de seringueira originam-se no interior das lojas de .fruto
trilocular, trigástrico, com deiscência abrupta ao atingir o ponto de maturidade
fisiológica, dependendo das condições climáticas. São constituídas basicamente
de tecido de proteção (tegumento), tecido de reserva (endosperma oleaginoso) e
estrutura reprodutiva ou eixo embrionário (radícula, epicótilo, hipocótilo e cotilédones).
Como as sementes da seringueira têm viabilidade curta, para se obter
alta percentagem de germinação elas devem ser colhidas em dias alternados, logo após a queda, e semeadas a seguir. Quando isso não é possível, devem ser
acondicionadas imediatamente em sacos de polietileno medindo 40cm x 65cm x
0,20mm, tendo a boca amarrada com barbante. O saco plástico deve ter seis
orifícios de lmm. Desse modo é possivel preservar o poder germinativo das
sementes e escalonar a semeadura com grande economia de mão-de-obra (Pereira, 1980).
Logo após a queda, as sementes apresentam teor de umidade acima de
35%. Se forem deixadas ao ar livre, sem serem protegidas contra a dessecação,
perdem rapidamente o poder germinativo. Dijkman (1951) determinou perda de
50% no poder germinativo aos 30 dias e não obteve germinação aos 50 dias
após a queda. Nas condições amazônicas as sementes atingem teores de umidade
abaixo de 20% e não mais germinam aos 30 dias (Barrueto et al., 1986; Pereira,
1976).
A germinação das sementes é realizada em canteiros medindo 1,0m a
l,2m de largura e comprimento variável, protegidos lateralmente por tábuas ou
esteios roliços para evitar a erosão ou arrasto do leito. Os canteiros normalmente são separados por arruamentos de 40cm (Figura 2).
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A localização dos canteiros ou sementeiras deve ser preferencialmente
feita em sub-bosque, aproveitando o sombreamento e a umidade natural do ambiente, ou a "céu aberto", sob ripado ou cobertura de palha (Figura 2), próximo ao local do viveiro e em local de fácil acesso à água.
O substrato para germinação pode ser areia, terriço do próprio local, póde-serra curtido, terriço afofado e/ou areia, com uma camada de pó-de-serra
superficial de 5-10cm.
A semeadura é feita pela distribuição das sementes uma ao lado da outra em camada única, sem estratificação, comprimindo-as de encontro ao substrato, seguida de regas diárias. Um metro quadrado de canteiro comporta de
1.500 a 1.600 sementes.
A germinação inicia entre 7 e 10 dias após a semeadura, quando a radícula aponta pelo polo germinativo e atinge 2 a 3cm de comprimento. Nessa
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ocasião as plantulas estão em condições de serem levadas para o viveiro, no
estádio conhecido como "pés ou patas-de-aranha". Podem também ser repicadas no estádio de "palito inicial". Nesse caso usam-se somente as plantulas
normais, germinadas até o 14° dia após o início da germinação (Figura 3).

Fig. 3 - a)Plântulas normais, b) Plantulas defeituosas, na fase de germinação da semente.
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IMPLANTAÇÃO E MANEJO DE VIVEIROS
LOCALIZAÇÃO

No estabelecimento de viveiros, três fatores são essenciais: tipo de solo, suprimento de água e topografia. Deve-se dar preferência para áreas com solo
profundo, bem estruturado, de textura média, com disponibilidade para constante suprimento de água (evitando-se, contudo, áreas sujeitas a inundações ou
com lençol freático superficial) e topografia de zero a 3% de inclinação.

ESPAÇAMENTO

Se o objetivo for a produção de muda enxertada plantada de raiz nua, o
tipo de viveiro a ser instalado será "viveiro de chão", no espaçamento de 60cm
x 15cm em fileiras sêxtuplas, espaçadas entre si de 1,20m. Podem também ser
usados outros espaçamentos, como 60cm x 20cm; 70cm x 15cm ou 70cm x
20cm, com número inicial de plantas por hectare variando entre 63.000 e
95.000.
Coqueiro et al. (1982) e Pereira et al. (1984) demonstraram a vantagem
técnica e económica do uso de espaçamentos menores para a realização de enxertia verde. Para a produção de mudas em torrão na forma de cavalinho (tipo
de muda mais comumente usada no Noroeste do Paraná), a repicagem para o
saco plástico pode ser feita no estádio de "muda palito".
Podem ser também produzidas mudas em sacos plásticos, a partir do
transplantio de tocos de raiz nua, obtidos de enxertia verde ou madura feita em
viveiros convencionais de chão, para os referidos sacos. A muda de raiz nua é
parafinada e sofre indução de raizes.

DESBASTE DE MUDAS

É uma operação feita entre dois e três meses, visando principalmente
manter a uniformidade das mudas enviveiradas, e consiste na eliminação sumária de todas as plantas defeituosas ou atrofiadas.

ADUBAÇÃO

No Brasil existe carência muito grande de resultados e recomendações
de adubação para seringueira nas suas diversas fases de desenvolvimento, sen18

do as informações, na maioria dos casos, baseadas em extrapolações de recomendações utilizadas em áreas tradicionalmente produtoras do Sudeste Asiático.
A EMBRATER/EMBRAPA (1980) através do Sistema de Produção
para Seringueira (Amazonas) recomenda, para viveiros de chão com espaçamento de 60cm x 15cm (95.238 plantas/ ha), a aplicação de 4.837kg/ha de
NPKMg (12-17-10-3), sendo:
Ureia
(45% N)
1.324kg
Superfosfato triplo (45% P2O5)
1.825kg
Cloreto de potássio (60% K2O)
800kg
Sulfato de magnésio (16% MgO)
887kg
Essa mistura deve ser distribuída em cinco aplicações de 10 gramas por
planta em cobertura, a intervalos regulares de 30 dias a partir de 45-60 dias do
plantio.
Bueno et al. (1984) obtiveram aproveitamento de 62.500 mudas em viveiro adensado, quase o dobro de mudas obtidas em Latossolo Amarelo textura
argilosa, de Manaus, reduzindo para 1/3 do total recomendado para o Sistema
de Produção, usando:
Sulfato de amónio (21% N)
952kg
Superfosfato triplo (45% P2O5)
667kg
Cloreto de potássio (60% K2O)
267kg
Sulfato de magnésio (16% MgO)
312kg
Pereira & Pereira (1986), baseados em trabalhos da EMBRAPA/
CNPSD 1984/85, recomendam, para Latossolo Amarelo textura média e muito
argilosa, com baixos teores de P, K, Ca e Mg, acidez elevada e altos teores de
Al trocável, a aplicação de fertilizantes segundo a Tabela 4.
Tabela 4 - Recomendações de fertilizantes para viveiros de seringueira (extraído de Pereira
& Pereira, 1986).
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As doses de N, P, K e Mg foram calculadas para lha de viveiro no espaçamento de 60cm x 15cm, em linhas sêxtuplas espaçadas de 1,20m entre si.
Essa recomendação prevê uma aplicação aos 45-60 dias e outra aos
quatro meses, sendo a primeira a aproximadamente 5cm de cada lado da linha e
a segunda a 10cm. Dependendo das condições edafoclimáticas locais e do desenvolvimento dos porta-enxertos, poderá ser feita uma terceira aplicação de
modo semelhante à segunda.
Para o Estado de São Paulo, o IAC (1985) recomenda aplicar calcário
dolomítico (não devendo ultrapassar 2t/ha) para elevar a saturação de bases a
50%, sempre que o seu valor for inferior a 40%, seguido de 25 g/m2 da fórmula
10-20-20 e 4kg/m2 de esterco de curral bem curtido.
Para mudas produzidas diretamente em sacos plásticos, recomenda-se a
aplicação de 30 gramas de superfosfato triplo no plantio, seguida de cinco aplicações da mistura N, P, K, Mg (12- 17-10-3) a intervalos regulares de 30 dias
sendo utilizados 7, 14, 20, 20 e 20g/ planta, respectivamente, para cada aplicação (EMBRATER/EMBRAPA, 1980).
A adubação de mudas em sacos plásticos pode ser também na forma líquida, usando 10ml/ saco de solução de 0,44g de uréia/kg de terra; 0,40g de
cloreto de potássio/kg de terra e 0,38g de superfosfato simples/kg de terra aplicados isoladamente na mesma data. Essa adubação corresponde a 200ppm de N
e K2O e 70ppm de P2O5 (Pereira, 1989).

CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS

O controle deve ser feito de acordo com as recomendações de Gasparotto et al. (1984), Moraes (1983) e Pereira & Pereira (1986), respectivamente
(Tabelas 5 a 7).
Em área de mata bem queimada, espera-se que a infestação de plantas
daninhas que exija controle não ocorra até cinco a seis meses. Caso ocorra,
aplicar paraquat seguido de herbicida pré-emergente.
Conforme Moraes (1983) não podem ser usadas fórmulas comerciais
em associação a outros herbicidas, especialmente aqueles a base de 2,4-D ou
2,4,5-T. Fazer a calibração dos pulverizadores em função dos bicos e da
pressão, para que a vasão e a concentração dos produtos estejam de acordo com
as recomendações.
Os produtos de pré-emergência não devem ser aplicados na época da
enxertia. Sua aplicação deve ser feita com antecedência mínima de 30 dias.
O controle do mandarová pode ser feito mecanicamente, na fase de
postura, com a catação e o esmagamento dos ovos.
Plantios de feijão, melancia e jerimum nas entrelinhas da seringueira
favorecem o ataque da vaquinha, por serem excelentes hospedeiros da praga.
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Plantas daninhas, como a cajuçara, também hospedam vaquinhas. A manutenção do seringai livre dessas invasoras é medida prática para evitar a proliferação da praga.
Em áreas sujeitas ao ataque de cupins subterrâneos, é feito o tratamento
na cova misturando 6g de aldrim a 5% ao solo usado no reenchimento das covas.
Gasparotto et al. (1984) recomendam adicionar espalhante adesivo na
base de 0,5ml para cada litro da mistura fungicida/ água, exceto para o Saprol.
O volume de água gasto por hectare de viveiro e jardim clonal é de 200 a 400
litros.
Não é aconselhável o uso de fungicidas a base de cobre para pulverização de viveiros e jardins clonais até 15 dias antes da enxertia, porque podem
prejudicar a soltura de casca.

IRRIGAÇÃO

Visando antecipar o período de enxertia é aconselhável fazer a irrigação do viveiro por ocasião da estação seca ou durante veranicos ocasionais.
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ENXERTIA

Desenvolvida por Van Helten, na Indonésia, em colaboração com Bodde & Tass em 1915-1916, é o processo de propagação agâmica da seringueira.
Vem sofrendo sucessivos aprimoramentos, visando principalmente reduzir o
tempo de formação de mudas.

ENXERTIA MADURA (CONVENCIONAL)
Desenvolvida pelo método Forkert, consiste na técnica de inclusão de
gema dormente (madura), de cor marrom, localizada na axila de folha, retirada
de uma haste clonal madura, em janela lateral feita em porta-enxertos de 10 a
22

12 meses de idade, quando esses atingem o diâmetro de 2,5cm a 5cm do solo.
Quando executada por enxertadores habilitados, pode atingir taxas de pegamento acima de 80% (Pinheiro, 1976).
O enxertador, com auxílio de canivete, destaca um fragmento de casca
e lenho da haste clonal (escudo) contendo uma gema dormente, caracterizando
o método de borbulhia por placa. Em seguida são aparados os bordos do "escudo" e feito o destaque da casca da parte lenhosa que a acompanhava, fazendo toda a pressão no lenho. Destacada a placa (casca contendo gema dormente), esta é inserida na janela aberta do porta-enxerto, após o rebatimento e a
eliminação da lingueta (casca do porta-enxerto), procedendo a seguir ao amarrio com fita plástica transparente (Figuras 4a a 4h).
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a

b

c

d

Fig. 4 - Enxertia pelo método de Forkert.
a - Haste donal que fornecerá as borbulhas ou gemas axilares.
b - Escudo destacado da haste, contendo gema dormente (casca e lenho).
c - Destaque da casca separando-a do lenho, exercendo toda a pressão neste último.
d - Escudo (casca portando gema dormente) separado do lenho.
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e

f

g

h

e - Porta-enxerto com a janela aberta, pronta para receber o enxerto,
f - Introdução do escudo (casca) contendo gema dormente em contato direto com o câmbio do porta-enxerto.
g - Amarrio do enxerto com fita plástica transparente,
h - Enxertia concluída, permanecendo assim até a verificação do pegamento.
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A enxertia pelo método de Forkert pode ser feita em viveiro ou no local definitivo e consiste na execução de duas incisões paralelas com 5 a 6 cm de
comprimento, distantes 2 a 3cm uma da outra na base da haste do porta-enxerto, ligadas nas extremidades superiores por uma terceira, dando ao corte a conformação de U invertido (Figura 4e).
A verificação do pegamento da enxertia é feita três semanas depois,
com a retirada da fita. Deixa-se o enxerto aberto por uma semana para um
período de aclimatação, após o que pode ser feita a decepagem da haste do porta-enxerto, ou pode-se deixá-lo hibernando para liberação em época oportuna.

ENXERTIA VERDE

A enxertia verde, também conhecida como enxertia herbácea, foi idealizada por H.R. Hurow em Bornéu. É feita em U normal ou invertido, em por-taenxertos jovens que apresentam de 0,8cm a 1,0cm de diâmetro a 5cm do solo, e
idade compreendida entre quatro e seis meses.
Difere da enxertia convencional (madura) por empregar gemas verdes,
obtidas de brotações laterais de haste clonal com seis a oito semanas de idade, e
por apresentar taxas de pegamento superiores, acima de 90% (Hurow, 1980).
A enxertia verde pode ser feita em porta-enxertos visando a produção
dos mais diversos tipos de mudas, como mini-toco e toco-alto (enxertia em vi-s
veiros), enxertia de mudas em sacos de polietileno para plantio em torrão com
um a dois lançamentos foliares maduros ou mesmo o porta-enxerto (cavalinho
enxertado no campo) tipo preferido no Noroeste do Paraná.

ENXERTIA VERDE-PRECOCE (EVP)

É feita em porta-enxertos com aproximadamente três meses de idade,
plantados em sacos plásticos, usando-se gemas verdes coletadas em hastes clonais com seis a oito semanas de idade.
A incisão na haste tenra do porta-enxerto é feita com o uso do riscador
de porta-enxertos (Moraes, 1982) e apresenta maior precisão e facilidade de
execução, mesmo em hastes com diâmetro inferior a 0,5cm.
Esta enxertia vem sendo testada em larga escala em alguns estates
(grandes plantações) na Malásia e também no Brasil, em algumas propriedades
no Amazonas e Mato Grosso.

26

JARDIM CLONAL

É a infra-estrutura botânica responsável pela multiplicação do material
clonal. O seu tempo de vida útil varia de cinco anos ou mais, quando o objetivo
é a produção de "hastes marrons" para a enxertia madura, até 12 anos, quando
visa a produção de hastes para a enxertia verde.
O jardim clonal pode ser formado de três maneiras (RRIM, 1975):
a) através do plantio de sementes germinadas com realização de enxer
tia verde aos cinco ou seis meses, no próprio local, seguida de deca
pitação da parte aérea do porta-enxerto;
b) a partir de tocos enxertados oriundos de enxertia verde ou madura,
plantados de raiz nua ou em torrão (sacos de polietileno);
c) a partir da transformação de viveiro de chão em jardim clonal, fa
zendo o arranquio de todas as mudas enxertadas, exceto daquelas
destinadas a permanecerem no próprio local para formar o jardim
clonal, decepando apenas a parte aérea dos porta-enxertos.
Os tratos fitossanitários (Tabelas 6 e 7) seguem os mesmos princípios
adotados para o viveiro, sendo que o controle de plantas daninhas, segundo
Moraes (1983), pode ser feito com o uso de Paraquat em pós-emergência, com
um mês de idade da planta de seringueira, em aplicação dirigida, usando pulverizador costal manual, com proteção de jato (adaptação do "chapéu-de-napoleão"). Em plantas com idade de três, sete e nove meses, enquanto houver perigo de atingir as partes verdes das plantas (caule, folhas e borbulhas), usar protetor de jato e espalhante adesivo, na base de 50ml/100ml de solução herbicida.
O autor recomenda, também, o uso de Diuron em pré-emergência aos três meses e meio após o plantio, observando os mesmos cuidados de proteção.

ADUBAÇÃO

A adubação do jardim clonal deve consistir apenas na incorporação de
70g de superfosfato triplo em toda a terra de reenchimento da cova, ou qualquer outro fertilizante fosfatado prontamente assimilável, em dose equivalente a
30g de P2O5/cova. Após o pegamento da muda é feita uma adubação de cobertura
na cova de plantio, com 10g de sulfato de amónio, 5g de cloreto de potássio e
5g de sulfato de magnésio/planta (Peneira & Pereira, 1986).

PRODUÇÃO E COLETA DE HASTES

Existem duas maneiras distintas de manejo do jardim clonal:
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a) Jardim clonal conduzido para produzir hastes maduras: Nesse
tipo de jardim clonal as plantas devem apresentar somente uma haste no primeiro ano de vida. No segundo ano, após a primeira coleta devem desenvolver
duas hastes por planta e, a partir do terceiro ano, cada planta pode produzir até
quatro hastes (Figura 5). Para tanto o espaçamento deve ser de 1,0m x 0,50m
(20.000 plantas por hectare).

b) Jardim clonal manejado para produzir hastes verdes: É estabelecido no espaçamento de 1,0m x 1,0m entre plantas a fim de que, ao ser feita a
primeira decapitação e coleta, com idade de 10 a 12 meses, desenvolvam de
quatro a cinco brotações laterais a uma altura de 50-60cm entre a terceira e a
quarta roseta de lançamento (tufo foliar), que serão usadas a intervalos regulares de 2,5 meses. A haste verde acima da primeira decapitação é usada imediatamente para enxertia, enquanto que as brotações desenvolvidas abaixo da decepagem são usadas a cada 2,5 meses para enxertia verde (Figura 5).

EMBALAGEM E TRANSPORTE DE HASTES

As hastes maduras devem ser cortadas, com comprimento de lm, tendo
as extremidades impermeabilizadas com parafina derretida. Devem ser acondicionadas em caixas de madeira ou papelão, estratificadas por camadas de pó28

de-serra curtido e umedecido, ou por papel de jornal. As hastes verdes devem
ser coletadas e usadas imediatamente para enxertia. Se transportadas a pequenas distâncias, devem ser embaladas em caixas de isopor, tendo a extremidade
inferior impermeabilizada por parafina derretida.
CLONES USADOS

Com base principalmente no comportamento obtido no Estado de São
Paulo, vêm sendo usados para plantio no Paraná, os clones RRIM 600,- GT 1,
PB 235, RRIM 701 e IAN 873. Em futuro próximo deverão ser recomendados
novos clones, seguindo resultados da pesquisa.

TIPOS DE MUDAS
MUDAS DE RAIZ NUA

Estas mudas são produzidas em viveiros plantados diretamente no campo (viveiro de chão), recebendo enxertia, decapitação e arranquio para serem
plantadas no local definitivo. Em relação ao desenvolvimento da gema do enxerto e aos objetivos de plantio e replantio, classificam-se em: mudas normais e
mudas avançadas.

MUDAS NORMAIS

Compreendem o chamado toco enxertado convencional obtido de enxertia verde ou madura, plantado no local definitivo com a gema do enxerto
dormente ou ligeiramente intumescida, tendo a raiz principal decepada a 4045cm de comprimento e as laterais a 5-10cm (RRIM, 1976). O arranquio dessa
muda pode ser feito pelo processo manual usando-se o enxadão (com rendimento de 80 - 120 tocos arrancados/homem/dia), ou pelo processo mecânico com
auxílio do extrator de mudas "Quiau", alavanca inter-resistente (com rendimento
de 1.000 a 1.500 mudas arrancadas/homem/dia) (Pereira, 1980).
O toco enxertado plantado de raiz nua, muito utilizado na Amazónia,
apresenta como principal inconveniente estar sujeito a altos índices de perdas
(20-50%) se ocorrerem veranicos ocasionais logo depois do plantio, ou se este
for feito fora de época (final do período chuvoso).
O uso de estimulantes da formação de raizes como o ácido indol butírico (AIB) a 2.000 ppm em calda grossa com talco inerte, inicialmente testado
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por Ja'Afar & Pakianathan (1979), foi melhorado por Pereira & Durães (1983),
mediante a associação de parafinagem e indução de enraizamento.
As perdas iniciais de 20 a 50% podem ser reduzidas para 5 a 10%, pela
decepagem da parte aérea do porta-enxerto a apenas 1,0cm acima da placa do
enxerto, seguida da impermeabilização de toda a parte aérea (incluindo a placa
do enxerto) com parafina derretida (85°C-90°C) em banho-maria. Posteriormente aplica-se alfa naftaleno acetato de sódio a 2.000ppm em calda de caulim,
ou de talco inerte, no terço inferior da raiz principal (Figura 6). Essa prática
permite antecipar a brotação da gema do enxerto e o enraizamento do toco,
além de reduzir as taxas de perdas no plantio e eliminar a desbrota no campo.

MUDAS AVANÇADAS

São usadas somente para replantio, visando manter a uniformidade das
plantas no campo. Compreende o mini-toco, toco alto, toco alto avançado e toco alto enxertado de copa.
Mini-toco

Muda formada a partir de enxertia verde ou madura feita em viveiro de
chão, seguida da decepagem da parte aérea do porta-enxerto para forçar a brotação da gema do enxerto. Decorridos 10 meses, a haste crescida do enxerto é
decepada em tecido maduro a altura de 0,6m a 1,0 m. Depois de 10 dias, a muda é extraída do solo e transplantada para local definitivo, com as gemas abaixo
da decepagem ligeiramente intumescidas (RRIM, 1975) (Figura 6).
Toco alto

É formado também em viveiro de campo, estabelecido no espaçamento
de 0,90m x 0,90m, a partir da decepagem da parte aérea do porta-enxerto, com
estande inicial de 11.960 plantas/ha, mantidas por período de 18 meses depois
da decepagem, e estande final de aproximadamente 10.000 plantas selecionadas
para replantio no campo (local definitivo).
Quando as plantas apresentam casca madura entre 2,40 e 2,50m acima
do solo e circunferência variando entre 9 e 14cm, estão aptas para o transplantio. Seis a oito semanas antes, deve ser aberta uma cova de um dos lados da
planta podando a raiz principal a profundidade de 45-50cm, sendo a cova reenchida parcialmente (Figura 6).
De 10 a 14 dias antes do transplantio é feita a decepagem da haste em
tecido maduro (marrom), a altura de 2,40m - 2,50m, sempre imediatamente
abaixo de uma roseta de lançamentos contendo gemas axilares dormentes. A
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impermeabilização do corte terminal é feita com graxa e o toco deve ser imediatamente pintado em toda a sua extensão com calda de cal hidratada. O arranquio para transplantio é feito quando as gemas se encontram ligeiramente intumescidas ou em início de brotação, até 0,5cm de comprimento.
A poda antecipada da raiz principal e de parte das laterais, associada
ao início de brotação, tem como vantagem induzir um grau de endurecimento à
planta (resistência a estresse hídrico), garantindo altas taxas de sobrevivência
no campo (de 95 a 100%). Embora seja considerada um tipo de muda avançada
usada para replantio, quando plantada em área contínua pode reduzir o período
de imaturidade (entrada em sangria) para 4,0 a 4,5 anos após o plantio.
Outros tipos de mudas como toco alto enxertado de copa e toco alto
avançado deixarão de ser abordados por não se ajustarem às condições agroclimáticas da região Noroeste do Paraná, principalmente devido à não ocorrência de Microcyclus ulei em caráter epifitótico.

MUDAS ENXERTADAS EM SACOS PLÁSTICOS

São consideradas mudas avançadas em virtude de sefem plantadas no
local definitivo com o enxerto brotado e crescido. Têm como principais vantagens o aumento do período para o plantio no campo, garantia de população
maior e mais uniforme, além da redução do período de imaturidade da culfura.
Compreendem basicamente dois tipos de formação:

MUDAS FORMADAS NO PRÓPRIO SACO

Consiste no plantio da plântula recém-germinada, nos estádios de "patas-de-aranha" ou "palito" , em sacos plásticos com capacidade para 9kg de
terra, recebendo enxertia verde precoce (aos três meses), enxertia verde (entre
cinco e seis meses) ou enxertia madura (10-12 meses). Essa muda será plantada
no local definitivo quando, depois de eliminada a parte aérea do porta- enxerto,
o enxerto brotado apresentar de dois a três lançamentos foliares completamente
maduros (Figura 6).
Pereira (1989) obteve antecipação da brotação da gema do enxerto e
maior vigor do segundo lançamento foliar mediante adubação no período pósenxertia com NK (200ppm) e P2O5 (70ppm), aplicados por via líquida
(10ml/pIanta). Esses tratamentos foram aplicados aos 15 dias antes da decepagem do porta-enxerto e aos 30 dias depois, o que garantiu a esse tipo de muda
maior vigor, uniformidade e sobrevivência depois do plantio no local definitivo.
32

TOCOS ENXERTADOS TRANSPLANTADOS PARA O SACO PLÁSTICO

Esse tipo de muda é obtido a partir do toco convencional de raiz nua
produzido em viveiro de chão, submetido a parafinagem e indução de enraizamento e transplantado para saco plástico com capacidade para 9,0kg de terra
(23cm x 41 cm), com gema intumescida. Permanece no saco por três a cinco
meses, ocasião em que deve ser plantado com torrão no local definitivo, com
dois a três lançamentos maduros.
As mudas produzidas em sacos plásticos podem ser formadas em espaçamento de 0,60m x 0,60m, com densidade de 26.687 plantas/ha, "suficientes
para o plantio de 56 hectares de seringai em espaçamento de 7m x 3m (RRIM,
1976).

PORTA-ENXERTOS EM SACOS PLÁSTICOS

Este é um método indicado somente para a formação dos porta-enxertos
em sacos plásticos, numa fase inicial de viveiro (8 a 10 meses), com transplantio diretamente para o local definitivo, geralmente no início da estação chuvosa
seguinte, para posterior enxertia no campo (Figura 6e).
Esse tipo de muda, inicialmente adotado por alguns produtores no Estado de São Paulo, vem sendo o tipo mais adotado no Noroeste do Paraná. Temcomo vantagem principal não causar traumatismos no sistema radicular, permitindo taxas de crescimento superiores àquelas obtidas no plantio de mudas de
raiz nua (toco enxertado). Contudo, apresenta algumas desvantagens, pois não
permite a seleção de plantas pela compatibilidade de desenvolvimento do enxerto, e implica em maior custo de produção em telação ao viveiro. Ds gastos
com a manutenção de 476 plantas/ha (em plantio solteiro) estariam reduzidos a
apenas 0,005 ha, se as mesmas plantas estivessem em área de viveiro adensado.
A realização da enxertia verde em viveiro antes do plantio do seringai,
ou mesmo logo após o plantio dos porta-enxertos no local definitivo, é essencial para viabilizar técnica e economicamente o uso de porta-enxertos ou cavalinhos em sacos plásticos, plantados no campo.
Bueno (1986) sugere para toco enxertado e porta-enxertos transplantados para sacos plásticos o seguinte esquema de adubação (Tabela 8):
Após a maturação do segundo e do terceiro lançamentos, repetir as
aplicações de sulfato de amónio e cloreto de potássio. Caso apareçam sintomas
de deficiência de magnésio é sugerida a aplicação de 0,10mg/kg de sulfato de
magnésio no solo em cobertura. Para deficiências de boro, cobre e zinco é recomendada a aplicação de ácido bórico a 0,25% ou bórax a 0,5%, sulfato de.
cobre a 0,3% e sulfato de zinco a 0,5% por via foliar (Berniz et al.t 1980).
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IMPLANTAÇÃO E MANEJO DE SERINGAIS
CARACTERÍSTICAS E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA

A área para implantação de seringais deve apresentar topografia plana
ou ligeiramente ondulada, com até 5% de inclinação. Em declives maiores as
linhas de plantio devem ser dispostas em nível.
O solo deverá apresentar de preferência textura média, ter boa drenagem, ser de fácil acesso, ter boa disponibilidade de água, evitando-se locais de
baixada a fim de prevenir problemas de queima de folhas e die-back, causados
por geadas. Neste particular deve-se evitar o plantio em regiões que apresentem
altitudes acima de 1.000 metros, onde ocorre maior resfriamento noturno.
Na propriedade, o uso de quebra-vento e o plantio da seringueira nos
espigões e meia-encostas ou mesmo o plantio feito próximo a grandes superfícies livres de água (lagos ou rios largos) são essenciais para proteger a cultura
dos efeitos da geada (Ortolani, 1986).

DISPOSIÇÃO DO PLANTIO

Corresponde à forma (triangular, quadrangular, retangular, em
quincôncio, em linhas múltiplas, em renque) na qual as plantas devem ser dispostas na área a determinada densidade. Normalmente, em seringais preferem34

se os espaçamentos retangulares distribuídos em 7m x 3m, 8m x 2,5m ou 8m x
3m, dentre outros.
Em plantios em renque ou em linhas múltiplas, são formados conjuntos
de linhas de plantio próximas entre si (espaçamento 4m x 3m) intercaladas por
espaços maiores (10m por exemplo) onde as árvores são dispostas de modo divergente nas linhas. São exemplos de tipos de disposição de plantio usados
quando se deseja intercalar a seringueira com outras culturas perenes (Bernardes & Viccario, 1986). O plantio em linhas múltiplas associa as vantagens de
plantio adensado (alta produção por área) com as vantagens de plantio mais espaçado, resultando em bom crescimento e boa regeneração de casca. Dijkman
(1951) relata também a vantagem de diminuir a suscetibilidade aos danos causados pelo vento.
Os espaçamentos de 7, 8 e 10 metros entre linhas ou outros, são sempre
dispostos no sentido dos ventos dominantes, devendo a área total de plantio ser
dividida em blocos de até 25 hectares, sendo cada bloco um submúltiplo inteiro
da área total de plantio.

PREPARO DE COVAS

As covas podem ser abertas manualmente, nas áreas mais declivosas,
ou mecanicamente, com o uso de perfuratriz, em terrenos mais planos, nas dimensões de 40cm de largura por 50cm de profundidade.

PLANTIO E REPLANTIO

O plantio deve ser feito de preferência no inicio do período chuvoso,
devendo-se considerar o tipo de muda.

MUDAS DE RAIZ NUA (TOCO ENXERTADO, MINITOCO, TOCO ALTO)

O principal cuidado é evitar a fòrmação de bolsões de ar na ponta da
raiz pivotante ou ao longo desta, o que causaria a sua morte. Desse modo, a
ponta da raiz deve estar bem apoiada no fundo da cova ou em um pequeno furo
aberto com espeque no centro da cova. O enxerto deve ser voltado para o leste
e, ao se reencher a cova, a terra deve ser socada em seu terço inferior, completando-se o reenchimento sem socar (Figura 7).
35

MUDAS DE TORRÃO EM SACOS PLÁSTICOS

Com o uso de canivete retira-se o fundo do saco, posicionando-o no
fundo da cova com o enxerto voltado para o leste (sentido dos ventos dominantes), dando-se a seguir um corte vertical até os 2/3 do comprimento do saco, fazendo o reenchimento da cova sem socar. O saco plástico deve ser retirado ao
completar-se o reenchimento da cova.
O solo em torno da muda deve ser molhado após o plantio, mantendose a irrigação durante os períodos de estiagem até o pegamento das mudas. Para
todos os tipos de muda é recomendada a cobertura morta depois do plantio para
conservai a umidade e a temperatura do solo em níveis adequados. Deve-se
deixar a terra ligeiramente afastada do caule durante o período quente, retirando-a completamente no início do período frio (RRIM, 1975). A cobertura morta
(palha-de-arroz, capim seco) é totalmente contra-indicada durante o inverno,
pois impede o aquecimento do solo e agrava os efeitos da geada (Ortolani,
1986).

DESBROTA

Deve ser feita inicialmente no porta-enxerto, eliminando-se os ramos
ladrõeS, para possibilitar a brotação e o crescimento da gema do enxerto. Uma
vez brotado, torna-se necessária a desbrota da haste principal do enxerto, com
eliminação das ramificações laterais desde a base até altura de 2,4m a 3,1m do
solo.
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Leong & Yoon (1983), estudando o comportamento de plantas submetidas à desbrota controlada associada à indução de copa, confirmaram a tendência
de as plantas submetidas à desbrota mais tardia apresentarem melhor desenvolvimento e produção. Esses resultados demonstram que a formação natural da
copa pode ser melhorada pela presença de ramos laterais na parte inferior do
caule, quando submetidos à desbrota na fase de três tufos foliares. Propicia aumento da circunferência do tronco, maior produção de matéria seca e maior,
densidade da copa formada, refletindo-se em aumento aproximado de 20% de
plantas aptas para sangria no primeiro ano de produção, além de aumento em
torno de 40% na produção.

PROCEDIMENTO PARA PODA CONTROLADA DE GALHOS COM TRÊS TUFOS FOLIARES

Esse procedimento envolve cinco estádios, sendo dois de poda ou desbrota
corretiva normal, e três de poda controlada. Para cada estádio a idade da planta
e o tempo considerado são aproximados e dependem de muitos fatores tais
como o tipo da muda usada para plantio, clone e manejo (Figuras 8 e 9).
Estádio 1

Até um mês após o plantio remover todas as brotações do porta-enxerto. Se aparecerem múltiplas brotações na placa do enxerto, deixar somente uma
brotacão mais vigorosa (Figura 8).
Estádio 2

Realizar poda corretiva em plantas com dois a três lançamentos e idade
entre três e quatro meses (Figura 8). Deve ser feita nas brotações ou ramos que
ocorrem no primeiro e no segundo lançamento, quando estes apresentarem os
seguintes aspectos:
—em forma de V, podar um dos ramos;
—ramos laterais opostos e fortes com desenvolvimento ligeiramente su
perior ao ramo líder (guia). Podá-los se o ramo líder estiver ativo;
—morte do broto terminal com desenvolvimento de múltiplos ramos.
Deixar somente o mais vigoroso para recompor o líder, eliminando os
demais;
—múltiplos ramos com retardamento do broto apical. Podar deixando
somente um ramo mais vigoroso para substituir o Iider eliminado.
Estádio 3

Plantas com quatro tufos foliares, entre cinco e seis meses de idade.
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Quando houver ramos laterais entre 0,5m e 1,0m eu três tufos de lançamento
ao longo do ramo principal, podar os galhds do lançamento inferior caso estes
apresentem três lançamentos foliares maduros, deixando permanecer dois tufos
de galhos na planta. Se houver menos de três tufos de ramos laterais (galhos),
não deve ser feita a poda, mantendo-se os existentes para realização de poda
tardia (Figura 9).
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Estádio 4

Plantas com cinco tufos foliares, entre sete e oito meses de idade. Se
houver três tufos de ramos laterais a altura superior a 1,0m, eliminar o lançamento inferior, deixando os dois outros tufos ao longo do caule. Podar o mais
baixo quando este apresentar quatro lançamentos foliares (Figura 9d). Se a
planta não apresentar formação de copa natural a uma altura acima de 2,0 metros, deve ser feita a indução pelo método de confinamento da gema apical.
Estádio 5

Plantas com seis tufos foliares, entre nove e dez meses de idade. O
procedimento é semelhante ao do estádio quatro até à altura de 2,0 m, medidos
a partir do ponto de união do enxerto (Figura 9). Se o objetivo final for a formação de copa mais alta, o estádio quatro deverá ser repetido na altura desejada.

INDUÇÃO E CONDUÇÃO DE COPA

Ao atingir altura entre dois e três metros entre o primeiro e o segundo
ano de vida, a seringueira inicia a formação de copa. Entretanto, uma percentagem de plantas de um mesmo clone, ou de clones diferentes, poderá apresentar
formação tardia (clones longilíheos), cujas plantas apresentam caules longos e
finos e crescimento radial lento (RRJM, 1974). São exemplos os clones RRIM
600 (malaio) e IAN 873 (amazonico).
Visando conferir à planta incremento radial maior e promover arquitetura mais uniforme, alguns métodos de indução podem ser usados. Recomendase, contudo, conhecer perfeitamente a execução prática e considerar as implicações técnicas de cada um, antes de optar por um dos seguintes métodos:
— Decepagem do ramo líder (guia)
— Escarificação da gema apical
— Andamento da haste (simples ou duplo)
— Confinamento ou cobertura do broto apical
O duplo andamento tem vantagens sobre os demais métodos quando
realizado em cortes separados de 20cm, cortando-se apenas a casca e tocando
levemente o lenho, seguido de confinamento do Ijroto apical (Leong et al.,
1976 e RRIM, 1976).
A altura de indução deve ser de 2,0m a 2,5m acima do calo do enxerto,
feita sempre em tecido maduro (casca marrom), preferencialmente dentro de um
lançamento, o que produzirá ramificações abaixo e também entre os dois anéis,
propiciando boa distribuição ao longo da haste principal. A indução por anela40

mento entre dois lançamentos não é indicada, pois induz um excesso de ramificações abaixo do anelamento inferior.
Quando ocorrer número excessivo de ramos laterais, deve ser feita a
condução da copa mediante a eliminação dos ramos superpostos menos vigorosos, procurando-se deixar de quatro a cinco ramos bem distribuídos em diferentes posições no tronco.
O processo mais prejudicial de indução de copa é a decepagem com
eliminação do ramo líder que, uma vez feita de modo incorreto, logo acima de
uma roseta de lançamento, concorre para a formação de copa partindo de um
mesmo ponto, tornando-a muito frágil e predispondo-a aos danos (quebra de
ramos laterais ou do fuste) causados pela ação do vento.

CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS

As plantas daninhas na cultura da seringueira podem ser controladas
por diversos métodos, como capina mecânica, manual, cultural, onde são proporcionadas as melhores condições para que a cultura se estabeleça rapidamente, e químico, com a utilização de herbicidas.
O controle pelo processo manual consiste na realização de capinas periódicas (três a quatro por ano) na faixa de 2m ao longo das linhas de plantio,
ou pelo coroamento em volta das plantas para evitar o arraste do solo. Hoe
(1976) citado por Victoria Filho (1986) constatou que 50% do custo de manutenção nos dois primeiros anos de plantio da seringueira são devidos ao controle de plantas daninhas.
As plantas daninhas de difícil controle na cultura e que justificam um
programa adequado de prevenção e controle são grama-seda (Cynodon dactylori), capim-colonião (Panicum maximum), capim-massambará (Sorghum halepensé) capim-sapé (Imperata cylindricà), capim-fino (Brachiaria mutica) e tiririca (Cyperus rotundas).
O controle na faixa de 2m das Unhas de plantio pode também ser feito
pelo processo químico segundo Victoria Filho, 1986 (Tabela 9). O autor recomenda o uso de diuron em pré-emergência e paraquat em pós-emergência, a
partir de dois meses depois do plantio, em jato dirigido e com protetor de jato.
Para mudas jovens em viveiro, os produtos devem ser aplicados com "rodinho", quando as plantas daninhas apresentarem altura máxima de 10cm. O "rodinho" exerce total controle das ervas e equivale à vazão de um bico 80.03
(400 a 500 litros de solução por hectare) (Pinheiro et al,. 1979).
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DESBASTE SELETIVO

Esta operação é necessária para manter a uniformidade no desenvolvimento vegetativo e produtivo do seringal. O processo deve ser feito ainda na
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fase imatura da seringueira, entre o terceiro e o quinto anos após o plantio, com
eliminação das árvores atrofiadas e mal conformadas. O segundo desbaste deve
ser feito na fase produtiva do seringai, com a eliminação das árvores que não
respondem bem à sangria. Nos dois casos não há reposição de plantas.

ADUBAÇÃO

A adubação de seringais envolve duas fases distintas. A primeira fase,
imatura ou de seringai em desenvolvimento, vai do plantio até o início de produção, entre seis e sete anos. A segunda fase é a de produção.
Os primeiros trabalhos brasileiros de adubação de seringai em formação só foram iniciados em 1972 no Pará e na Bahia (Viegas, 1983 citado por
Bueno, 1986). Mais recentemente, uns poucos trabalhos conduzidos nas "áreas
de escape" mostraram que os existentes não têm consistência, notadamente para
nitrogénio e potássio.
A seringueira jovem cresce rapidamente em tufos foliares contínuos até
o quarto ou quinto ano depois da enxertia, havendo nessa fase grande aumento
de produção de matéria seca. Isso toma difícil o uso da análise de folhas como
forma de detectar as necessidades nutricionais da planta. Desse modo, as recomendações de adubação nos principais países produtores de borracha natural
consideram a influência dos nutrientes aplicados sobre o desenvolvimento da
planta (perímetro do tronco e espessura de casca). Pushparajah & Yew (1977)
consideram que a aplicação frequente de pequenas doses de fertilizantes é
benéfica ao crescimento da planta e reduz as perdas por lixiviação ou lavagem
superficial.
Bueno (1986) ressalta a importância da adubação do primeiro ano após
o plantio no campo, visando boa formação de copa. A partir do segundo ano
esta deve ser direcionada também para o aumento da circunferência do tronco,
reduzindo o período para a entrada em sangria.
O IAC (1985) recomenda, no Estado de São Paulo, para produtividade
esperada de 1.100 a 1.700 kg de borracha seca/ha/ano o seguinte:
a) adubação de plantio: Aplicação de 20 a 30 litros de esterco de
curral bem curtido, 50g de P2O5 e 40g de K2O na cova de plantio e
adubação nitrogenada em cobertura na base de 30g N/planta, aos 30
dias depois do plantio;
b) adubação de seringal em formação e exploração: Aplicação de
fertilizantes de acordo com análise inicial do solo e, posteriormente,
de acordo com análises realizadas a cada três anos (Tabela 10).
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Os dados apresentados na Tabela 11 são baseados em comparações
elaboradas por Bueno entre nutrientes recomendados para a Malásia e para o
Brasil, até o sexto ano de plantio do seringal (Raij, 1982).
Deve-se observar que a adubação para seringais no Brasil é bastante
similar à da Malásia, diferindo substancialmente apenas para fósforo, o que deve merecer exame mais apurado, uma vez que é bastante conhecida a deficiência do nutriente nos solos brasileiros.

Note-se que todos os valores estão expressos em elementos simples. Os
fatores de conversões são os seguintes: P x 2,3 = P2O5 ; K x 1,2 = K2O e Mg x
1,75 = MgO.
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Sivanadian (1983), estudando a adubação da seringueira na fase de
produção para vários clones e diversos solos da Malásia durante 10 anos, mostrou resposta positiva (variando de 10 a 60%) apenas para nitrogênio isolado
ou em combinação com outros nutrientes. Segundo o autor a aplicação de 90 a
120g de sulfato de amônio/árvore/ano resultou em aumentos de produção, num
período de até quatro anos após o início da aplicação, de 45% dos experimentos realizados. Concluiu que o nível de resposta nesta fase depende da adubação e das práticas agronómicas ministradas na fase de formação do seringal.

CONSORCIAÇÃO COM OUTRAS CULTURAS

A seungueira apresenta um período juvenil que vai até seis ou sete
anos. Atingindo a maturidade requer uma área útil de 21 a 25m2/planta, em arranjos diversos, para que possa vegetar e produzir economicamente. Com esses
espaçamentos largos, que propiciam amplas faixas livres de terra, proporciona
espaços para o estabelecimento de consorciação com outros cultivos de expressão econômica.
Sob tais condições pode ser feita a intercalação de culturas alimentícias, com bons resultados, guardando-se sempre distância mínima de 1,5 a 2,0
metros das linhas de seringueira. Fancelli et al. (1984), estudando os efeitos da
interação de culturas alimentícias em seringai em formação no município de
José Bonifácio (São Paulo), concluíram que soja e milho nos dois primeiros
anos de consórcio foram as culturas mais rentáveis. A renda líquida obtida nos
dois primeiros anos foi suficiente para cobrir os custos de implantação do seringal.
A consorciação com culturas perenes tem sido feita com cacau, guaraná, pimenta-do-reino e café, com bons resultados na Amazônia, Litoral Paulista, Planalto Paulista e na Malásia (Sarawak).
Em Java, vários sistemas de consórcio entre cafeeiro e seringueira foram utilizados, mostrando-se mais rentável o "sistema avenida", no qual a seringueira é disposta em fileiras e o cafeeiro ocupa as amplas faixas livres. Segundo Dijkman (1951), nesse sistema a seringueira produz 30 a 50% a mais do
que nas modalidades de plantio convencionais.
Para a convivência da seringueira com outros cultivos perenes por longo período, inúmeros arranjos na disposição das plantas podem ser utilizados:
7m x 3m, 8m x 3m, 8m x 2,5m (em linhas simples), 10m (4m x 3m), 12m (4m x
2,5m) (em linhas duplas) dentre outros.
Os espaçamentos em linhas duplas de seringueira vêm sendo usados na
maioria dos antigos cafezais existentes no Noroeste do Paraná. Também são
encontradas linhas de seringueira intercaladas a cada duas linhas de café.
A consorciação do cafeeiro com a seringueira pode ser realizada em
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três esquemas. No primeiro, a seringueira entra na substituição gradativa de cafezais antigos e decadentes, sendo inicialmente favorecida pelo efeito de quebra-veafc) propiciado pelo café, além de se beneficiar do efeito residual das
adubaçóes dadas a essa cultura. No segundo, o cafeeiro (com 10 a 15 anos), no
espaçamento de 2,5m x l,5m, é empregado temporariamente como cultura de
formação do seringai (intercalado a cada três linhas de cafeeiros no espaço de
7,5m x 3,0m, sendo erradicado por ocasião do início da sangria. Finalmente, no
terceiro esquema, ambas culturas entram simultaneamente em consórcio permanente com proveitos mútuos, tendo-se a seringueira como opção de sombreamento do café (cultura principal), além de contribuir com renda pela produção
de látex.
Em todas essas situações, observações de campo têm demonstrado ser
esse sistema agroflorestal altamente compatível. A seringueira evidencia vigor e
desenvolvimento muito superiores àqueles observados em seringais solteiros,
com redução acentuada no período de imaturidade da cultura, além de maior
produção laticífera.

CONSORCIAÇÃO COM LEGUMINOSAS

O uso de leguminosas como cobertura verde vem sendo amplamente
recomendado para seringais implantados em terrenos acidentados, declivosos e
em solos leves com altos índices de credibilidade.
Alguns benefícios relevantes apresentados pelo uso de leguminosas de
cobertura são ressaltados por Miyasaka (1976), como: melhoria das propriedades físicas do solo pela incorporação de matéria orgânica, adição de nitrogênio,
supressão de capinas, ciclagem de nutrientes, minimização dos riscos de erosão,
além de outra vantagem, evidenciada em São Paulo, que seria o controle de
nematóides (Kage, 1983 citado por Fancelli, 1986).
Segundo Rui M. Carneiro (informação pessoal), são poucas as leguminosas que controlam nematóides do género Meloidogyne (mucunas e crotalárias). Alerta para o perigo das generalizações sobre resistência a nematóides,
pois as referidas leguminosas são resistentes a M. incognita, menos resistentes a
M. javanica e suscetíveis a Pratylenchus brachyurius.
No Noroeste do Paraná, em áreas isentas de nematóides do gênero Meloidogyne, o tremoço (Lupinus sp.) é opção bastante promissora para cobertura
de inverno, seguido de incorporação (adubação verde), em sistemas de rotação
com culturas anuais (arroz, milho, soja) consorciadas com seringueira até o
quarto ano após o plantio.
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SANGRIA

A exploração económica da seringueira está baseada na obtenção de látex mediante a sangria (incisão feita no caule da árvore), que visa seccionar os
vasos laticíferos da casca.
Os laticíferos estão arranjados em anéis regulares, quase paralelos ao
câmbio, dispostos em círculos concêntricos em relação ao eixo do tronco. Para
que haja maior escoamento de látex é necessário o aprofundamento do corte até
1,0 a 1,5mm do câmbio.

INCLINAÇÃO DO CORTE

No interior da casca os vasos laticíferos obedecem a uma orientação em
ângulo de 2,1° a 7,1° da esquerda para cima à direita (Gomez, 1980). Desse
modo o seccionamento que atinge todos os vasos é o corte de sangria feito do
alto, à esquerda, para baixo, à direita, num ângulo aproximado de 33°. Em árvores de pé franco, devido à maior espessura de casca, a declividade pode ser
diminuída sem riscos de escorrimento de látex para fora da canaleta de sangria.

SELEÇÃO DAS ARVORES APTAS PARA SANGRIA

A seringueira está apta a ser sangrada quando pelo menos 40% da população de árvores atingem 45cm de perímetro do tronco a l,5m do solo e espessura de casca acima de 5,0mm. Segundo Bernardes et al. (1990), a espessura
de casca pode ser determinada pela fórmula empírica:
Perímetro do tronco + 10
Espessura de casca (mm) =
10
__________________
Pode também ser aceita a relação perímetro/10.
Os trabalhos de medição, marcação e contagem das árvores são iniciados aproximadamente cinco meses antes da época principal para a entrada em
sangria. O início da sangria pode ocorrer 30 dias após o refolhamento anual das
árvores, desde que haja disponibilidade de água no solo para garantir a produção.

ABERTURA DE PAINÉIS E EQUIPAGEM DAS ARVORES

Inicialmente é feita a divisão do tronco em dois semi-clrculos com o
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uso de um barbante (Figura 10), marcando-se dois pontos nas alturas de 0,5m e
de 1,0m. Dois riscos verticais, ligando esses dois pontos, delimitam os semicírculos e são abertos com o medidor de casca (traçador) tendo a régua bandeira
como guia. Constituem as duas linhas divisórias do painel, desde a altura de
1,5m até próximo ao ponto de união enxerto/porta-enxerto.

Essas duas linhas divisórias do tronco devem estar voltadas para as árvores vizinhas da mesma linha de plantio (Virgens Filho & Castro, 1986).
A régua bandeira, com 1,3m de comprimento, é constituida de uma fita
flexível de zinco medindo 0,30m de comprimento por 0,10m de largura, presa
em sua extremidade formando um ângulo em torno de 33° com a perpendicular.
Coma faca "jebong" são aprofundados os dois riscos verticais que delimitam o painel a ser sangrado, até atingir o lenho, visando fazer o "pré-isolamento do painel", de ambos os lados. Isso visa provocar a interrupção dos va48

sos da casca virgem e impedir o alastramento de seca fisiológica do painel para
o lado oposto ao painel em sangria. Na extremidade inferior dos dois riscos é
feito um risco horizontal de 0,15m (Pereira, 1984).
A fita flexível da régua bandeira serve para fazer o risco inicial do painel de corte, ligando os dois riscos verticais (canaletas), e orientando o ângulo
da sangria. A seguir é feita a abertura do "espelho do painel" ou aprofundamento do corte da casca (aproximadamente 3,0cm) acima do risco, visando
apoiar a faca durante a sangria.
Após a execução do primeiro corte na canaleta de sangria, é feita a
marcação do consumo mensal de casca com o uso do marcador de casca (traçador).
A seguir é feita a fixação da bica (zinco) centralizada em relação à canaleta divisória do painel e a 10cm abaixo do corte de sangria.
Finalmente, é feita a fixação do suporte da tigela (arame liso nº 12),
lOcm abaixo da bica, completando a abertura do painel e a equipagem da árvore a ser sangrada.

SISTEMAS DE SANGRIA

O corte de sangria é a retirada de uma fina camada de casca para a extração do látex, e envoive todos os aspectos diretamente relacionados à sangria,
tais como:
Notação de sangria

São todos os símbolos e números que descrevem essa operação:
S = corte em espiral
V = corte em V
C = corte não especificado (circunferência)
O comprimento do corte é dado por uma fração precedida do símbolo
do corte:
S = espiral completa
1/2S ou S/2 = meia espiral
1/4S ou S/4 = quarto de espiral
1/3V ou V/3 = um terço de V
Direção do corte

É na descendente (sangria normal), podendo também ocorrer na ascendente ou nos dois sentidos na mesma árvore visando o esgotamento desta, e obtendo a máxima produção antecedendo a sua eliminação (recomendado para seringais antigos), neste caso a notação é feita por duas setas (↑↓).
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Frequência de sangria

Expressa o intervalo entre sangrias, sendo representado por: d/l =
uma sangria diariamente
d/2 = uma sangria a cada dois dias ou em dias alternados
d/4 = uma sangria a cada quatro dias
d/2 6d/7 = sangria a cada dois dias, num período de seis
dias, seguido de um dia de repouso

PERIODICIDADE

Expressa o período de sangria como unidade de tempo, semanas (w),
meses (m) ou anos (y) em relação ao ciclo total do sistema de sangria adotado
como: 3w/4 = três semanas de sangria seguidas de uma de repouso; 9m/12 =
nove meses de sangria seguidos de três meses de repouso.

INTENSIDADE DE SANGRIA

Expressa a percentagem de dias em que foi feita a sangria. É usada para
comparar um determinado sistema em relação ao padrão S/2 d/2, para o qual é
estabelecido 100% de intensidade.
A intensidade é obtida pelo produto das frações, seguida da multiplicação deste, pelo número 400, para a obtenção do índice correspondente:
S/2 d/2 = 1/2 x 1/2 x 400 - 100%
S/l d/4 = 1/1 x 1/4 x 400 = 100%
S/2 d/2 6d/7 = 1/2 x 1/2 x 6/7 x 400 = 86%
S/3 d/2 = 1/3 x 1/2 x 400 = 67%
S/4 d/2 = 1/4 x 1/2 x 400 = 50%
Segundo Virgens Filho & Castro (1986), o padrão S/2 d/2 = 100% é o
mais utilizado em seringais de cultivo, notadamente no Brasil.
De acordo com a densidade de árvores aptas para exploração, pode ser
feita a estimativa do número de árvores em sangria por tarefa e por seringueiro
nos diferentes sistemas de explotação (Bernardes et al. 1990)(Tabela 12).

HORÁRIO DE SANGRIA

Deve ser iniciada pela manhã das 6:00 hs às 9:00 hs (sangria matutina)
ou nas últimas horas da tarde, das 16:00 hs às 18:00 hs (sangria vespertina),
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Não é aconselhável sangrar nas horas mais quentes do dia pois à medida que
avança o dia e aumenta a temperatura, a transpiração é aumentada reduzindo a
produção de borracha (Bernardes et al. 1987).
O fluxo de látex é bastante influenciado pelas relações hídricas internas
da casca. Nas primeiras horas do dia a pressão de turgescência no sistema laticífero e nas células vizinhas está no seu valor máximo (8 a 15 atmosferas) e
quase em equilíbrio com o potencial osmótico do tecido. Durante o dia a transpiração aumenta e as raízes não são capazes de absorver água em níveis suficientes para repor as perdas por transpiração, o que resulta na diminuição da
água disponível na casca, afetando a produção (Paklanathah, 1980).
A pressão de turgescência decresce durante o dia e aumenta durante a
noite. Está correlacionada positivamente com a umidade relativa do ar e negativamente com a temperatura, resultando em perda de água provocada pela abertura dos estômatos e transpiração (Virgens Filho & Castro, 1986).
CONSUMO DE CASCA

Observando o comprimento, arígulação e a profundidade de corte,
obtém-se maior extração de látex pela retirada de aproximadamente l,5mm de
fragmentos de casca a cada sangria.
Com o aumento do intervalo entre sangrias é possivel reduzir a necessidade de mão-de-obra, aumentar a vida útil do seringai e diminuir a percentagem de plantas com secamento fisiológico do painel (Bernardes et al., 1990).
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A produção em quilos de borracha seca por hectare e por ano pode ser
mantida pela aplicação de estimulantes. Desse modo, a sangria a cada três dias
(d/3) promove a redução de até 25% de consumo de casca e economia de 50%
de mão-de-obra (Tabela 13).

USO DE ESTIMULANTES

Segundo Bernardes et al. (1987), no início do período de exploração
do seringai, o número de estimulações deve ser menor e o período de descanso
anual (paralização da sangria) de dois meses a partir do início do refolhamento, para permitir a continuidade do crescimento das árvores. Após os cinco
primeiros anos de sangria, o número de estimulações aumenta e o período de
paralização da sangria passa a ser de um mês por ano a contar do refolhamento.
Árvores com mais de 12 anos de sangria devem ser explotadas ininterruptamente durante todo o ano. Em qualquer situação a sangria deve ser interrompida, caso a produção diária não pague os custos de sangria e coleta do látex.
Para clones com baixo índice de tamponamento (que apresentam um
longo período de escoamento do látex após a sangria) ou para aqueles com
maior propensão para apresentarem secamento do painel (PB 235), o número de
estimulações recomendado é menor.
Em painel A ou B (casca virgem não sangrada) convém reduzir a
frequência para d/3 (sangria de três em três dias), pois conforme Hashim
(1980), a concentrações altas do estimulante e sob maiores intensidades de san52

gria (d/2), ocorre efeito depressivo sobre o crescimento das plantas. Esse autor
afirma que a estimulação deve ter inicio em árvores a partir de 12 a 15 anos,
aplicada em painéis C ou D ( painéis com casca regenerada).

MODO DE APLICAÇÃO

Refere-se ao local da árvore em que foi aplicado o estimulante, sendo
representado por um símbolo composto de duas letras obtidas a partir do local
de aplicação.
Pa = (panel) aplicação sobre o painel acima da canaleta de sangria
(aplicação em casca em regeneração, recém-sangrada)
Ba = (bark) aplicação em casca raspada abaixo do corte de sangria
La = (lace) aplicação sobre a canaleta, com cemambi (filme de borracha coagulada na caneleta de sangria)
Ga = (groove) aplicação sobre a canaleta sem cernambi
Wa = (wood) aplicação na madeira em furos no tronco
Ta = (tape) aplicação em faixa ou banda longitudinal ao tronco
Aplicações na canaleta com retirada do cernambi demanda um trabalho
adicional e, em alguns casos, a retirada provoca novo fluxo de látex, que dificulta a aplicação do estimulante. A aplicação sobre o cernambi é menos eficiente em árvores que apresentam cernambi espesso (Bernardes et al., 1987).
Aplicações em casca raspada condicionam picos acentuados de produção após a estimulação, seguidos de declínio nas duas a três semanas seguintes. Por envolver atividade adicional (raspagem da casca) aumenta os custos de
aplicação (Hashim, 1978 citado por Bernardes et al., 1987).
A aplicação sobre o painel tem apresentado bons resultados, compatíveis com a aplicação em casca raspada, com a vantagem de usar menores quantidades de estimulante em maior número de aplicações.
A Tabela 14 mostra as recomendações de sistemas de explotação para o
Planalto Paulista, podendo inclusive servir de orientação para o Paraná que utiliza os mesmos clones plantados no Noroeste do Paraná.
As recomendações da Tabela 14 têm por base a aplicação do estimulante sobre o painel e a canaleta de sangria usando lml da mistura a 2,5% de ethephon por aplicação e por árvore.
O produto da sangria pode ser comercializado na forma de látex ou em
coágulos. No primeiro caso é usado um produto anticoagulante por ocasião da
sangria, a amónia a 0,5%, na proporção de 4ml de solução para cada 100ml de
látex produzido. No segundo caso, é usado um produto acelerador da coagulação, ácido acético a 0,5%, pingando-se algumas gotas na própria tigela, imediatamente após a sangria da árvore.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pretendeu-se fazer uma abordagem geral da cultura da seringueira nos
seus diversos aspectos, com certa ênfase para produção de mudas, um dos pontos mais críticos e com maior carência de informações no Estado do Paraná.
O setor hevefcola encontra-se em fase inicial no Noroeste do Paraná,
mormente pela ausência quase total de informações ou resultados de pesquisa
com seringueira em regiões subtropicais, na maioria dos segmentos que
compõem os sistemas de produção para a cultura.
Embora os assuntos aqui expostos estejam longe de atender a todos os
problemas vividos no dia a dia por técnicos e produtores ligados ao setor, buscase suprir, em parte, a falta de informações mais concretas e detalhadas, adequadas à região. Pretende-se que as informações básicas contidas neste Informe, aliadas à capacidade de discernimento técnico e à ampla adaptabilidade da
seringueira, possam auxiliar na implantação de uma heveicultura compatível
com a real necessidade e aptidão do Norte e Noroeste do Paraná.
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Bases físicas do IAPAR
GUARAPUAVA

ANTONINA
Estação Agrometeorológica
A/C Usina Hidrelétrica Parigot de Souza
Cx. Postal 34 - CEP 83370

. Est. Experimental
Rodovia Guarapuava (BK 277), km 358,4 Cx.
Postal 344 - fone: (0427)23-7273
. Estação Agrometeorológica: A/C Colégio Agrícola
Estadual Arlindo Ribeiro Rod. 277, km 154 - Caixa
Postal 56 Fone: (0427)23-1422 - CEP 85100

APUCARANA
Estação Agrometeorológica Fazenda
Ubatuba S.A. (Pirapó) Cx. Postal 99 fone: (0434) 22-0022 CEP 86800

GUARAQUEÇABA
Estação Agrometeorológica
Fazenda Caldeirão - Rod. BR 101, km 110
Cx. Postal 47 - CEP 83370

BANDEIRANTES
Estação Agrometeorológica A/C Fundação
Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel, Rod.
BR 369 - km 54 Cx. Postal 261 - fone:
(0437) 42-1123 CEP 86360
BELA VISTA DO PARAÍSO
Estação Agrometeorológica
Património Santa Margarida - Av. Indianópolis,
s/n-Cx. Postal 82-CEP 86130
CAMBARA
Estação Experimental/Unidade de Beneficiamento de
Sementes e Estação Agrometeorológica Rod. BR
369 - a 5 km de Cambará Cx. Postal 195 - Fone:
(0437)32-1343 CEP 86390
CAMPO MOUflAO
Laboratório de Análise de Solos
Av. João Bento, 486
Fone: (0448)23-1172 - CEP 87300
CÂNDIDO DE ABREU
Estação Agrometeorológica
Reserva E. Maria Flora - A/C Prefeitura Municipal
Fone: (0434)76-1222 - CEP 84470
CASCAVEL
. Laboratório de Análise de Solos
R. Piquiri, s/n (junto à SEAB)
Cx. Postal 1203 - fone: (0452)23-0445

,

CEP 85800 . Estação
Agrometeorológica
Centro Exp. Pesq. Eloy Gomes (junto à OCEPAR)
Rod. BR 467, km 19 - fone: (0452)23-3536
CEP 85800
CERRO AZUL
Estação Experimental e
Estação Agrometeorológica
Rod. PR 92, km 82 (sentido Rio Branco/Cerro Azul)
Cx. Postal 11 -CEP 83570
CIANORTE
Estação Agrometeorológica
Av. Rondônia, 696 - fone: (0447)22-3420
CEP 87200

CLEVELANDIA
Estação Agrometeorológica A/C Colégio
Agrícola Estadual Assis Brasil R. José Zilio, 97
- fone: (0462)52-1761 CEP 85539
FRANCISCO BELTRÃO
Estação
Agrometeorológica
A/C
Núcleo Regional SEAB R. Tenente
Camargo, 131 2 Fone: (0465) 234888 - CEP 85600

PARANAVAÍ
Est. Experimental e Est. Agrometeorológica R. Paulo
António da Costa (ao lado do DER) Vila Ipê - Cx.
Postal 564 Fones: (0444)23-11 5 7 e 23-1607 - CEP
87700
PATO BRANCO
Estação Experimental/Laboratório de Apoio à Pesquisa
e Estação Agrometeorológica Rod. Guarapuava/Três
Pinheiros (BR 373), km 14 Bom Retiro Cx. Postal
5 1 0 - fone: (0462)24-3381 CEP 85500
PtRAQUARA (Região Metropolitua de Ciritiba)
Polo Regional com Est. Experimentai
Laboratório de Apoio à Pesquisa e
Estação Agrometeorológica
Estrada da Graciosa, km 18. Pq. Castelo Branco
Cx. Postal 2301 e 1493
Fone: (041)358-6336 - Telex: (041)30062
FAX: (041)358-6979 - CEP 80001

IBIPORÁ
Estação Experimental
Laboratório de Apoio à Pesquisa e
Estação Agrometeorológica
BR 369, km 134, saída p/ Jataizinho
Cx. Postal 197 - fone: (0432)58-1506
CEP 85200
JOAQUIM TAVORA
Est. Experimental e Est. Agrometeorológica Rod.
Joaquim Távora/Guapirama, a 2 km de J. Távora Cx. Postal 60 Fone: (0437)62-1434 - CEP 86550
LAPA
Est. Experimental e Est. Agrometeorológica
BR 476 (sentido Lapa/São Mateus do Sul) a 5,3 km
do trevo principal de Lapa
Cx. Postal 131 - fone: (041)822-3406
CEP 83750
LARANJEIRAS DO SUL
Est. Agrometeorológica
R. Osvaldo Cruz, s/n / R. Paraná 405 (contato)
Fone: (0427)35-2658 - CEP 85300

PLANALTO
Estação Agrometeorológica A/C Prefeitura
Municipal Pça São Francisco de Assis
Fone: (0465)55-1373 - CEP 85750
PONTA GROSSA
. Polo Regional/Estação Experimental Ponta Grossa e
Laboratório de Análise de Solos Av. Pres. Kennedy,
s/n, (Rod. do Café, km 104) Cx. Postal 129 - fone:
(0422)24-9000 CEP 84100
. Estação Experimental Fazenda Modelo e Laboratório
de Apoio á Pesquisa Av. Euzébio de Queirós s/n fone: (0422)24-1433 CEP 84100
. Estação Experimental Vila Velha, Unidade de
Beneficiamento de Sementes e Estação
Agrometeorológica BR 376 (Rod. do Café) km
89, Fumas Cx. Postei 433 - fone: (0422)245966 CEP 84100

MARILANDIA DO SUL
Estação Agrometeorológica
A/C Sementes Mauá - Rod. do Café, km 307
Fone: (0434)64-125* - CEP 86825,,
MORRETES
Est. Experimental e Estação Agrometeorológica PR
408, km 64 - Cx. Postei 11 Fone: (041)462-1203 CEP 83350
NOVA CANTU
Estação Agrometeorológica A/C Prefeitura Municipal
- Av. Cantu, 709 Morro da Torre, ao lado da
SANEPAR Fone: (0449)27-1207 - CEP 87330
PALMAS
Est. Experimental e Est. Agrometeorológica Final da
Rua Tertuliano B. de Andrade Cx. Postal 212 - fone:
(0462)62-1401 CEP 84670* '
PALOTINA
Estação Experimental/
Unidade de Beneficiamento de Sementes e
Estação Agrometeorológica
Linha São Roque,'km 8 - Cx. Postal 69 «...,
Fone: (0446)49-2176 - CEP 85940

'

QUEDAS DO IGUAÇU
Estação Agrometeorológica A/C Usina
Hidrelétrica de Salto Osório ELETROSUL
(PR 473-Usina Eta) Fone: (0465)23-4611 CEP 85460
SAO MIGUEL DO IGUAÇU
Estação Agrometeorológica - Faz. Mitacoré A/C
Bamerindus Agro Pastoril Ltda. BR 277, km 706
- Cx. Postal 70 Fone: (0455)41-1396 - CEP
85880
TEIXEIRA SOARES
Est. Experimental e Est. Agrometeorológica BR
277, km 242/243 - Cx. Postal 108 (Irati) Fone:
(0424)22-2574 - CEP 84500
TELÊMACO BORBA
Estação Agrometeorológica - Rua Bahia s/n
Cx. Postal 82 - fone: (0422)71-9966 - CEP 84260
UMUARAMA
Estação Agrometeorológica
A/C Núcleo Regional da SEAB
Rua São Mateus, 5034 - Bairro Anchiete
Fone: (0446)22-5533 - CEP 87500
*

