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A importância de manutenção da diversificação genética na area de

melhoramento de plantas está sendo agora grandemente reconhecida (Wood,197~.

Explorando-se a grande variabilidade genética existente na Amazô

nia, encontram-se seringueiras portadoras de genótipos verdadeiramente exce
\

pcionais,os quais serao imprescindíveis ao melhoramento genético da cultura.

Devido a essa grande variabilidade observada entre as plantas da

mesma região, cada indivíduo apresenta-se fenotipicamente diferente do outro

em virtúde de advirem de sementes sexuadas. A seringueira, sendo uma planta

a'ógama, permite uma vasta segregaçao genética dos indivíduos
I

resultantes

das sementes cruzadas.

Baseado neste aspecto, um programa de melhoramente genético da se

ringueira iniciado em 1972 vem merecendo grande atenção por parte dos melho

ristas no que. se refere à seleçáo de plantas com valor fenotípico em condi

ções de seringais nativos, concentrando-se principalmente nos estados do Ama

zonas (Viegas e Paiva, 1976), Acre e Território Federal de Rondônia (Perei

ra, ·1972; Gonçalve.s;t! alli,1973; Viegas.'1 Gonçalves, 1974).
,

- \ . . -Mençao d~~e ser feita que nas primeiras prospecçoes realizadas as

plantas seIecfonedas rec'eberam a sigla do fstado ou Território onde foram

elei~as, seguidas do nGmero da ordem de cbleta. Entretanto, com o advento do
Q

CNPSe as plantas selecionadas passaram a receber a conotação CN~ (Centro Na

cional da Seringueira), seguida da sigla do estado ou território do ano da _.-
coleta e do número da order'

. /
/

o presente relatório reporta mais uma prospecçao realizada as mar

gens do rio são Miguel{ afluente do rio Guaporé, no Território Federal de

\
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Rondônia. como parte de uma série a ser realizada. desta vez objetivando a

coleta da seringueira denominada "Orelha de Onça". O mesmo. também. contém

informações quanto ao aspecto de variabilidade do material. enfatizando des

ta forma algumas vantagens do material ora coletado. o qual poderá ser de

grande importância para os trabalhos de melhoramento genético da seringueira

,

!
I
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111 - CALENoARIo DA MISsAo

!Z_9~_ê~!~~~~9- Partida de Manaus com destino a Porto Velho.

Manoel Messias. Técnico Agrícola da UEPAT-Porto Velho aguardava no

aeroporto; as reservas no Selton Hotel estavam providenciadas.

!ª_9ê_§ê!~~~~9- Pela manhã. contatos com os Eng9 Agrônomo
\

e Moacir José Sales Medrado. respectivamente Chefe e

William José Curi

Sub-chefe da
,

UEPAT-PortoVelho. Entrevista com o Eng9 Agr9 Sydney Itauran Ribeiro.

pesquisador responsável pelo Projeto Seringueira na UEPAT-Porto Velho.

À tarde. partida para Guajará-Mirim em trna "pick-up" Chevr-o Iet , tipo

C-10. fornecida pela UEPAT. Chegada a Guajará-Mirim às 22:00 horas

A ASTER-Rondônia. através do Técnico Agrícola Paulo Maia. havia feito

as reservas no Hotel "Nova Estrela".

!ª_9~_§~!~~~~9 - Tomada de providências no sentido de alugar um barco reboc~

dor. Contatos com o Sr. José Cardoso Santana. Superintendente do Ser

viço de Navegação do Guaporé. a fim de empréstimo de uma embarcação t!

po "Chata". para facilitar a viagem. À tarde. foram providenciadas c~

xas para a embalagem do material botãnlco a ser coletado. além de ali

mentos para à, viagem. O técnico Paulo M~ia se uniu ao grupo.
\

~º_9~_êê!ê~~~9- Partida as 7:30 horas. O rio Mamoré apresentava boas cond!

çoes de navegação. Pernoite na propriedade denominada "8arranquila "

perten.cente ao Sr. José Pedro. Nenhuma informação foi obtida ares

peito da seringueira "Orelha de Onça".
!

/
?!_9ê_§ê!~~~~9 - Pequeno, atraso na viagem. devido a um forte temporal. Às /

/

margens do rio Mamoré pernoitamos na propriedade denominada "Estrela".
/--

Através do Sr. Anízio Picanso ouart~ pai do dono da referida propried~

\
\
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de, fomos informados quanto aos locais onde poderia ser encantada a

seringueira »Orelha de Onça", tamb~m denominada "Seringa Itauba" na

região. Entre' muitos locais apontados. o rio são Miguel foi escolhido
.' '

em virtude de ser o mais próximo.

??_9~_.§~!~~~~9- .Chegamos à foz do rio Guaporé. A:navegação tornava-se a
\ \

cada passo mais diff~i~ _ devido o rio encontrar-se com o leito bastan
,,

te seco. A medida que avançavamos para a foz do rio são Miguel. a na

vegação tornava-se bastante perigosa. Pernoite na embarcação ancorada

em uma das.ilhas a margem do mesmo rio.
I
I·
I

23 de setembro -'Dia problemático. Logo cedo. pequeno problema com
-------------- j

h~lice

do motor do barco rebocador. Parada na propriedade denominada "Boc e

das Onças», para coleta de informações sobre a seringueira procurada.

Recebemos mesmas informações obtiDas anteriores quanto ao rio são Mi

guel. local possível de ser encontrada. A~tarde. a embarcação enca

lhou na região denominada "Ouro Fino». devido ao rio estar bastante se

co.

24 de setembro - O problema com a hélice do motor tornava-se cada vez mais-------------- \'
\ " .• -

grave;' O barCb continuava cada vez mais vagaroso. Problemas sérios.na passagem da cachoeira do Forte PrínCipe da Baira. considerado ,como
I

o.momento mais dramático de toda a viagem. Sólicitamos ajuda ao coman

d~nte do Forte PrínCipe da Beira, pelotão de fronteira~ o f9 Tenente

Luiz Fernando Lana de Paulo. para concerto da hélice. .A_noite che

gamos ao distrito de posta Marques. ..

25 de setembro - (Costa Marques) - Contatos com autoridades locais para co-------------_. /~

leta de informações. Providências de canoas e óleo para a navegaçao

no rio ~"oMiguol, já Bebendo. de Bntam~o que ea condições de nevcg oçoo
\ \
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do mesmo eram as piores possíveis. O Sr. Abrahan José Ibanez, Subde

legado da Subdelegacia de Costa Marques nos forneceu viaturas para

providenciar o óleo e para condução até as casas de seringueiros, 10

cais para coleta de informações. O Sr. Francisco C. Lima nos empre~

tou uma pequena embarcação tipo canoa com motor de popa. Acertamos

que no nosso retorno entraríamos em contato com o p~ssoal local, a

fim de fazermos algumas coletas na região. ,

~§_~~_§~!~~~~~- Partida de Costa Marques. Pfosseguimento da yiagem com

destino ao .rí,o são Miguel. Pernoite na colocação "Passa Fome", de
.~ propriedad~ do Sr. Turibé.

I
Fomos informados de que este nao explora..,..

va o seringaljá·há algum tempo, por não existir bastante seringueiras

em sua propriedade.

~Z_~~_§~!~~~~9-.Chegamos à foz do rio são Miguel. Resólvemos deixar o bar

co rebocador juntamente com o piloto na colocação Santo Antonio, que

distanciava cerca de 15 km acima do rio Guaporé depois da foz do são

Miguel. Em seguida, prosseguimos na nossa meta. O rio são Miguel e~

tava bastante seco. Muitos troncos de madeira no leito dificultavam
\, . \o nosso andame\~to. A -ember-caçâo tipo "chata" que levavamos era

principal problema. ''Riode Janeiro" foi a primeira colocação a ser vi

sitada, cujo proprietária era o Sr. Braz. Pela segunda vez fomos in

formados que a "Orelha de Onça" procurada era também chernade "Seringa

ga Itaúba". Este não dispunha da mesma e sim da "Seringa Branca". "Ca!!:.

pinas"foi a segunda colocação a ser vi~itada. Esta distava da ..ante
/

rior cerca de 3 horas e também não dispunha do material procurado
I

Partimos para a pr6xima colocação, denominada "Nazaré".,.-
"

\
\

o

. /
./
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~~_~~_~~~~0~~~- Como aconteceu com as colocaç6es visitadas a~~e~ior~a~~~

tamo~~ a oolocação "Nazar~" nao dispunha de tal seringueira. e sim oe

algumas "madeiras" de "Seringa Branca" bastante produtivas. PensaMos

em coletar o referido material durante o nosso retorno. Fomos info.

medos de que so no povoado denominado "Limoeiro" encontrariarnos a

"Srelha de Onça". O rio. à medida que avançávamos,\;continuava caca

vez pior. A embarcação já estava nos causando s~riqs problemas. ~~, .

sir~.resolvemos deixá-Ia e partimos somente com as duas canoas ~ue

ti~~a~os. com destino ao povoado "Limoeiro". Durante o nosso percu~

50 encontramos muitas "colocaç6es" que estavam sem função alguma.

i;_0~_§§~~~~~Q - (Limoeiro) Depois de cont~tps com seringueiros locais. ._

camas certos de encontrar a seri~ga "Orelha de Onça". Era dia de fes

tejos de são Miguel. Santo padroeiro local. Boa ocasião para conca

~os com seringueiros locais. Ainda pela manhã. as matrizes 1. 2 e

3 (l) foram coletados. das quais duas diziam-se ser "Orelha de Onça".

~º_~~_~Q~~~~~Q - Prosseguimento dos trabalhos de coleta nas colocaç6es ~1' _

adas nas imediaç6es do povoado de Limoeiro. onde encontrávamos ab:;i

gados. Visitamos a colocação denominada "Andorinha". de ~ro~ried3cd
\

do Sr. Justino. após quatro horas de viagem de canoa até a =iLac~

~~ccçao. Os técnicos Agrícolas Mess:as (UEPAT-Porto Velnc, ~

"~a (ASTER-Rondônla) encontravam-se adoentados. Dentre a~

~rize~ cc1etada~ nessa colocação. somente uma era "Orelna de On;c'

:"5 de-ne.í s eram "Seringas Brences ; de acordo com o próprio sering':ê:'::".
/

~eferlcas ma~rizes.foram clonadas obdecendo sistema oe :\?Se
~ \~-RO 7601. CNS-RO 7802. CNS-RO 7803.
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!~_9~_~~!~~!:'~- Coleta no pequeno seringal denominado "são José", de propr~

edade do Senhor Aurélio. Das 5 colocações existentes, somente duas

estavam em pleno funcionamento. Nessas colocações somente 5 coletas
forem realizadas.

º~_9~_~~!~~!:'9- Partida do povoado "Limoeiro~ inicando desta forma o nosso
\

retorno a colocação "Nazaré!' Como estavámos em descida do rio o peE.
,

curso até Nazaré foi reduzido para 6 horas de viagem. Pernoitamos na

referida colocação.

º~~~_9~!~~!:'9- Coletamos 8 matrizes de produção considerada satisfatria

Conforme dito previamente, todas elas eram "Seringa Branca", Como

pretendíamos embalar o material já coletado, resolvemos desta forma

partir no dia seguinte. Transferimos todas as bagagens para a embar

caçao tipo "chata" que havlamos deixado anteriormente durante a nossa

ida.

º~_~~_~~!~~!:'~- Partida do seringal Nazaré com destino a propriedade "Porto

do Bonfim", situada a margem do rio Guaporé. 15 km acima da foz do

rio são Miguel. Lá havíamos deixado o rebocador ancorad~ juntamente
*e ." \

com o'piloto ~uidando do mesmo. O percurso da colocação "Nazaré" até

'Porto do Bonfim"durou cerca de 4 horas de viagem. Assim que chegamos

fomos informados da existência da "Orelha de Onça" em uma colocação

próxima, denominada "Boca da Baía". Devido o seringueiro ~ncontrar -

" se ausente, e sabedores do seu retorno ainda à noite, resolvemos esp~

rá-lo e fazer a coleva na manhã seguinte.
/

º§_~~_9~!~~!:'9- Houve pequeno atraso na referida coleta. devido ao serin
/

"

gueiro responsável pela coloca~~o. Fizemos coletas em duas matrizes,

\



09.

sendo que uma delas dizia-se ser a "Orelha de Onça". A outra parecia

ser um híbrido devido às suas caracteristicas fenotípicas. Tratava-

se de uma colocação recém-aberta e as seringueiras encontravam-se nos

5 primeiros cortes, ou seja, em fase de "amansamento". No mesmo dia)

à tarde, deu-se partida com destino a Costa Marque~ tendo-se pernoi-

tado em uma das praias a margem esquerda do rio Guap~ré.

º§_9~_Q~!~~~Q- ~s 9:00 horas chegamos a Costa Marques onde foram feitos

contatos com autoridades locais. Fizemos também devolução do motor

de popa juntamente com a canoa, pertencentes ao senhor Francisco C ...
Lima, que rioshavia emprestado anteriormente. Com a colaboração do
T- , A •. I (2)ecn1CO gr1co a Wnderley da SEAC , ~entramos em contacto com serin

gueiros locais para as coletas do.dia seguinte.

07 de outubro Logo cedo partimos para coletas no "Seringal da Onça"(3)l de

prop~iedade do Sr. Francisco C. Lima, pequeno seringal e de fácil a

cesso. Fizemos coleta de cinco matrizes~todas elas tidas como "Ore

lha de Onça". Imediatamente após as coletas resolvemos partir com

destiho ~ propriedade denominada "Estrela". Lá pretend!amos coletar
',- I

uma espécié d~ "Seringarana" Micrandra sp. para ser utilizada nos nos
\

.nPs trabalhos de melhoramentos da seringueira. Estávamos, temerosos

quanto ~ travessia da cachoeira do Forte Príncipe da Beira, considera

da como passagem mais perigosa de toda a nossa rota. Oesta,forma so

licitamos aj~da de um soldado do Forte a fim de que nos seguisse na

'travessia. P~rnoitamos na Fazenda são José, ainda às margens do rio
/ /

Guaporé.

2 - Secretaria de Economia, Agricultura e Colo~izaçã6 (SEAC).
3 - O "Seringal da Onça" possui 4 colocaç6es. E um seringal de fácil acesso

destanciadúl do outro do povoado a porta do seringal cerca de 15min. de
carro.
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ºª_9§_~~!~~~§- Ao amanhecer prosseguimos na nossa meta, que seria chegar

~ propriedade "Estrela". No percurso deixamos o rio Guapor~ e entra

mos no rio Mamoré, tendo-se chegado à noite à referida propriedada

Mais um vez tivemos contato com o Sr. Anizío Picanso ouarte, o qual

nos informou sobre o local onde poderia ser encontrada a verdadeira

"Orelha de Onça". Pernoitamos na referida propried~de.

09 de outubro - Antes da nossa partida fizemos a coleta d~ "Seringarana".

Em seguida partimos com destino a Guajará Mirim. O número de pragas

existente nesse rio era grande. Já que o rio apresentava boas~condi

ç6es de navegaç~o, o piloto e o maquinista combinaram conosco a fim

de navegar durante a noite, pois desta forma chegaríamos a Gúajará

Mirim ainda à noite do mesmo dia, o que de fato ocorreu ás 23:00hs .

Deixamos todo o equipamento no porto sob a vigil~ncia do maquinista

e partimos' para o hotel.

~º_9~_~~!~~~~- Logo cedo tratamos do descarregamento das 5 caixas grandes

com o material botânico coletado. Em seguida solicitamos da UEPAT-

Porto Vel~o uma viatura para transporte das mesmas até Porto Velho,

onde seria:'prpvidenciado o despacho das mesmas até Manaus. Providen
\..,

ciamos a devoluç~o da embarcaç~o tipo "chata" ao Serviço de Naveg~

ção do Guapor~, e o pagamento do proríetário do barco rebocador. Após

sabermos que a viatura que transpotaria o material até Porto Velho

era um caminh~o, decidimos partir para aquela cidade em ônibus notur

no. Decidimos que Messias (Técnico da UEPAT) acompanharia o motoris
Ino ~ransporte do material.

I

ta do caminhão /
/
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~~_Q~_9~~~e~9- (Porto Velho), Mantivemos novos contactos com a chefia da

UEPAT. Foi decidido que o caminhão que conduziu o material viria até

Manaus. A tarde visitamos os campos experimentais da seringueira, a

companhado pelo or. Sydney, responsável pelo projeto.

12 ds outubro - Partida de Porto Velho com destino a Manaus.------------- 1

,
IV - M~TOoOS DE COLETAS

Os critérios usados para a eleição das matrizes onde foram efetua

das~as coletas foram os mesmos adotados em prospecções realizadas anterior

mente (Gonçalves ~ alli, 1972; Viegas e G~nçalves, 1974). Estes critérios

foram baseados nos seguintes aspectos:

a - Coleta de informações com o seringueiro responsável pela "co

locação" quanto ~ produtividade da colocação, da "estrada" e

das árvores. Geralmente essas coletas são feitas quando as

arvores apresentam produção superior a 1 litro. Entretanto,

algumas matrizes com produção inferior a essa quantidade sao

coletadas, por se tratar de plantas possuidoras de um painel
\ -com c~rcunferencia em torno de 1 metro a 1 metro'de altura do

\

solo.

b - Constatação "in loco" desta produtividade através da verifica

ção dos recipientes utilizados na coleta do látex.'

/
c - Estágio fitos sanitário de regular a ótimo.

Obedecendo os;critérios acima descritos, foram selecionadas 28 ma

trizes com as respect~~s produções e números de painéis indicados na tabe

Ia 1.

\
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TABELA "1- Número de matrizes, produção do látex e numero de painéis em prod~

çao. Território Federal de Rondônia. 1978.

N9 DE MATRIZES PRODUÇ~O N9 DE PAIN~IS
COLETADAS (litro) EM PRODUÇAO

4 0.6 1

3 0.8 1
,

8 1.0 1 a 2

8 1.5 1 a 3

4 2.0 1 a 2

1 3.0 4

v - ºê~~~~~Çº~~_~ºê~~_~_~~~~~ê~~~º~º~_º~~_~~~~~~~~~~~~
NA SUA AREA DE OR1GEM

As seringueiras encontradas apresentavam de um modo geral grande

variabilidade, porém se destacav~:nas "Orelhas de Onça" as folhas ligeir~

mente erectas e com ápice dos folíolos apiculados, em forma mesmo de orelha

de onça, conforme a descrição que se tinha. Além disso, essas seringueiras
,

apresentavam porte\médio quando comparadas com as coletadas em seringais do
\
\

Estado do Acre ou ao norte do Território de Rondônia (Viegas e Gonçalves

1974).

Com relação ao formato do tronco, foi observado enorme variabili-

dade quanto ~ sua morfologia, principalmente no que diz respeito à colora

ção ~a casca. O seringueiro classifica-as como "Seringa Casca Branca" ou
/ "/"Seringa Verdadeira", "Seringa Casca Roxa", "Seringa Itaúba Casca Vermelha",

"Seringa Itaúba Casca Mole" e "Seringa Casca Dura", sendo que esta última

nao e cortada pelo seringueiro devido à dureza de sua casca. Dentre estas.

\
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a "Seringa Casca Branca" ~ a mais produtiva na regi~o. razao pela qual e

considerada uma boa "colocaç~o" para o seringueiro aquela que possui estra

das com um bom numero de plantas deste material.

Na mesma regi~o encontramos grande variaç~o em termos de floraç~o.

Em geral as seringueiras identificadas com "Itaúba Casca Vermelha" apresent~
ivam florecimento tardio. Na época da coleta. as outras apresentavam-se com

frutos em diferentes etapas de desenvolvimento. Enfase pdde ser dadà ao fa

to de que essas seringueiras. em geral. não apresentavam nenhum ataque de

Microcyclus ulei~ o que nao ocorria com as demais. Tal característica pod~

ra ser de grande valor nos trabalhos de melhoramento genétic~ dado que nes
I

ta ~poca do ano.' no período seco. o fungo ~ão encontra boas condições para
I

o sew bom desenvolvimento. Em conseq~ência. não se pode garantir que esse

aspecto de sanidade esteja em fução da queda de folha ser tardia ou da -pr~
pria gen~tica da planta.

Baseado nessa diversificação morfológica. ~ de se supor que a re

gião inspecionada s~ja uma área de sobreposiç~o de espécies. envolvendo des

'ta forma ~íbridos de pelo menos três diferentes espécies. Em alguns casos

eapec í e Irnent e em p,~antas. híbridos férteis podem introduzir gens de uma

p cie dentro da ou~'I>aproduzindo um fenômeno o qual Anderson (1848)
~

es

chamou

de "Hibridação Introgressiva~.
P.,
v •
I Por outro lado. tais observações ~ao se fizeram constatar em pro~

pecções'feitas anteriormente em regiões do estado do Acre e do norte do Ter

ritório Federal de Rondônia. pressupondo-se dessa forma ser uma area de

H. brasiliensis em relação/à quantidade e qualidade do látex produzido (Gon /
/

çalves ~ alli. 1873; Viegas e Gonçalves. 1974). De acordo com Baldwin(194~

a seringueira desta rEigi~oé relativamente livre de contaminação de gens de

outras esp~cies. em virtude da area ser bastante isolada da H.spruceana e de
\
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outras espécies de baixa produção de látex, como H. viridis.

Em relação ~ coloraç~o do látex das matrizes selecionadas, ames

ma variou do branco ao amarelo. Baldwin (1947) reporta que essa caracte

rística da regi~o se deve ao fato dos gens da H. guianensis varo Zutea te

rem-sa espalhado na região através do p61en, embora a espécie não seja

freq~ente na área. Entretanto. ênfase poderia ser feita ~ue a, polonizaç~o

pode ser possível sobre vasta distância em árvores de diferentes - areas

geográficas e em diferentes populações, desde quando se sabe que a poli'n~

zação da seringueira é entom6fila (Warmke, 1952), podendo desta forma o in

seto ir de uma.seqoência de arvore para outra através do tempo.~

...
VI - GENERALIDADES SOBRE AS (OLETAS EFETUADAS NA REGIAO--------------------------------------------------

Embora não nos 10sse possível visitar toda a regiã~consideramos

interessante registrar aqui algumas i~pressões da nossa viagem, juntamente

com observações relacionadas ao nosso objetivo principal, isto é,a' locali

zação e retirada do material de produção satisfat6ria.

Sabedores de que o material procurado poderia ser encontrado no

alto rio são Miguel, resolvemos desta forma iníciar nossas coletas tendo

como ponto.de part'i.dao povoado denominado Limoeiro. Lá o material botânico.,

coletado, alt~mente perecível, teria maior chance de ser conservado, redu

zindo dessa forma o número de dias em que este poderia sofrer danos.

Durante o percurso de Guajará Mirim até o povoado Limoeiro (fi

gura 1), iniciamos também a tomada de informações a cada colocaçã~ que pa~

sávamos, visando desta fo~ma durante o retorno dar continuidade ~ coleta
//

propriamente dita, condentrada principalmente na seringueira .denominada

"Orelha de Onça". ,./
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As colocações visitadas se concentravam principalmente nas segui~

tes areas abaixo descriminadas:

a - Colocações ou.Propriedades a margem esquerda do rio Mamoré.

b Colocações ou.Propriedades a margem esquerda do rio Guepor-e ,

c - Coloceçôes Em ambas as margens do rio são Miguel, afluente do

rio Guaporé.

Um fato que nos surpreendeu na região as margen~ dos rios 'Mamoré-

Guaporé foi a inexistência de seringais nessa região. Entre aproximadame~

10 propriedades visitadas. somente um~ ~ margem esquerda do rio Guaporé

.foi encontrada em funcionamento. Nas demais. dedicavam-se à prática do cu1

tivo de subsistência. tais como arroz. feijão. etc .• e algumas delas se dedi...
cavam também à pecuária. Em geral seus produtos eram vendidos em Guajará

Mirim. ou em povoados situados a margem direita dos rios. pertencentes a

Bolívia. Informações dos proprietários locais ~s margens desses rios dizem

que as seringueiras eram bastantes escassas. o que nao compensaria a exp1~

ração das mesmas.

As colocações és margens do rio são Migue1 sao completamente ind~

pendentes. são colocações isoladas. cujos seringueiros têm comércio livre,
\,

para a venda de se~ produto. em forma de »pe1~». Limoeiro. que dista apro-

ximadamente 300 km da foz do são Migue1. é povoado exclusivamente por serin

gueiros locais. Em geral. suas famílias residem no povoad~ onde existe es

cola p~ra seus filhos. enquanto o seringueiro passa toda semana 'na sua colo

cação. retornando em geral aos fins de semana.

Devido a existê~cia de extensas areas de campos naturais na re . /
./

gião. expostas à queima durante a estação seca do ano. fomos informados de

que muitas areas de se~ingais nativos da região sofrem em conseqOência das

\
.\
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mesmas; o que muitas vezes acarreta uma queda de mais de 50% da produção

real da arvore, quando comparadas com a produção antes da q~eima.

Em toda região visitada, o sistema de corte usado pelos seringue~

ros locais é denominado "quebra barranco", corte em forma de "V", em que o

seringueiro consome a cada corte um pouco da casca em ambos os lados do "V"

propriamente dito. A freqOência do corte é de 3 em 3 diás, ou seja, duas

vezes por semana. O numero de painéis varia em função do'diâmetro óo tron

co e vari-a também em f.unçãoda produção, pois as arvores de melhor produção

eram exatamente aquelas maior de painéis, dado .. docom numero o racioc~nio
~seringueiro em aumentar a produção em relação ao sistema. Em geral, o cor

te e feito na estação seca que vai de julho a outubro, ou algumas vezes de....

agosto a outubro, quando as várzeas dão condições de locomoção. A circun

ferência do tronco das árvores a 1 metro do solo gira em torno de 1,0 m a

3,5 m. Mais de 50% das mesmas estão na faixa de 1,00 a 2,0 m. A espessura

da casca varia em torno de 7,2m a.17,Orrrn e o numero de anéis dos vasos Ia

ticíferos e em torno de 10 a 64 anéis (Tabela 2)

O numero de árvores aqrangidas por seringueiro nessa região varia

de 40 a 250 arvores por "estrada".
\
\

\ -A regeneraçao natural nao foi observada nessas areas. Baldwin

(1947) reporta que nenhum indíviduo em uma equilibrada floresta tropical é

regenerado, exceto nos locais onde e favorecida a entrada de luz. Foi ob

servado que nos locais ausentes de luz as sementes germinavam mas as plânt~

Ias nao cresciam. vindo a perecer dentro de poucas semanas.

A maioria das matrizes coletadas encontrava-se com folhagem já /

bastante amadurecida. Somente aquelas que se diziam ser a "Orelha de Onça"

é que apresntavam folhas novas com bastante flores. Exceto para esta matri

zes, as demais apresentavam-se atacada de Mcrocyclus ulei.
\ .
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TABELA 2 Matrizes clonadfficom seus respectivos n9 de anéis de vasos lati

cíferos, espessura de casca, circunferência do tronco a 1m do so

10 e idade estimada.

MATRIZES N9 DE ANOS ESPESSURA .CIRCUNFERf:NCIA IDADE ESTIMADA
\ "DA MATRIZCLONADAS DE VASOS LA DE CASCA DO TRONCO

TIC!FERDS (mm) (m)

CNS-RD 78/01 30 8.0 1,77 60
CNS-RD 78/02 20 10.0 2,00 100
CNS-RO 78/03 20 8,0 1.85 100

'=NS-RO 78/04 24 10.0 3,50 200
CNS-RD 78/05 35 i i. O 1.45 50
CNS-RD 78/06 10 8,0 1,80 100
CNS-RO 78/07 35 15.0 1,90 100
CNS-RO 78/08 55 13.0 2,30 200
CNS-RO 78/09 64 17,0 2.25 100
CNS-RO 78/10 13 12.0 1.35 60
CNS-RO 78jll 12 8,0 2,35 100
CNS-RO 78/12 25 10,0 2,05 150
CNS-RO 78/13 35 9.3 1.40 90
CNS-RO 78/14 18 12,2 2,30 150
CNS-RO 78/15 \ 24 10,0 2,20 150

\

CNS-RO 78/16 \-25 14,5 1,50 40
CNS-RO 78/17 18 8.9 1,20 50
CNS-RO 78/18 17 10,0 1.00 40
CNS-RO 78/19 58 1,50 80
CNS-RO 78/20 22 10,5 1,20 30
CNS-RO 78/21 30 14.4 1,50 40
CNS-RO 78/22 20 7.2 1,20 40
CNS-RO 78/23 ~6 / 7.5 1.60 100
CNS-RD 78/24 "22 12.0 1,55 100
CNS-RO 78/25 18 10.3 1.05 25
CNS-RO 78/26 20/ 11.5 1.00 25
CNS-RO 78/27 15 8,7 1,00 30

,
CNS-RO 78/28 \ 34 10,0 1,00 50
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Foi observado um grande numero de colocaç6es abandonadas durante

todo o p~rcurso, como conseqeência do grande contigente de braços que em a~

guns anos passados se deslocou para a extração de minérios, não retornando

mais ao seus locais de origem.

Em contatos mantidos com o Sr. Abranham José Ibanez, subdelegado

de delegacia da SEAC do distrito de Costa Marques. fomos ~nformados que há

anos vem-se observando a queda de produção de borracha na ~egião. Segundo o

mesmo,ofinanciamento da SUOHEVEA não tem contribuido muito para região, che

gando muitas vezes a desestimular o seringalista. Anteriormente, com o Ban

~o da Borracha. qualquer documento do seringal habilitava ao financiamento.
I

Atualmente o firianciamento através do Banco da Amaz6nia s6 é obtido com o

título definitivo da terra, o que é difícil ou impossível para o seringali~

ta proponente dispor de tais documentos, devido ao INCRA não titular as re

feridas terras.

VII - ~º~~~º_º~_~~g!~_º~_~~~º~_~~I!~~~~~º~_=_~º~~~h~Ç~º_~º~_~~~~~~~~~__º~~~~~~--~--~~ºº~ç~º
Nenhum caráter mostra mais consistente correlação com produção do

\
_ d_

qu~ o numero de aneis de vasos laticíferos (Wycherley, 1969). Tais correIa

ções v"êmsendo estudadas por vários autores, entre eles Sanderson e Sueli ffe

(1929) e mais tarde por Frey - Wyssling (citado por Wycherley, 1929) quando

este correlacionou número de anéis de vasos e produção, com resultados pos~

tivos. Embora as produções não foram satisfatórias para o número de anéis
/de vasos laticí feros, nas 28 matrizes coletadas, três delas se destacaram co /

mo possuidores de grande número desses anéis. A faixa etária das matrizes

coletadas foi' estimadas em 100 a 200 anos e a amostra do material cole

\
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tado foi casca virgem. "A priori" podemos observar na Tabela 2 que correl~
~çoes positivas nesse sentido seriam praticamente difíceis de se obter, cor

roborando dessa forma um resultado obtido por Viegas e Paiva (1976). Talvez

esse insucesso seja devido ao fato de que essas correlações encontradasfo

ram obtidas em árvores de idades diferentes. Wycherley (1969) enfatiza que

essas correlações apresentam significações quando os anéts de vasos laticí

feros são encontrados em árvores ou clones da mesma idade, razão pela qual,
o número de vasos laticíferos é diferenciado a cada ano, mostrando indepe~

dência da espessura do tronco ou mesmo da idade (RRIM 1966).

Um outro raspecto e que as arvores estudadas pelos referidos aut~

res eram provenientes de H. brasiZiensis~ razão pela qual é difícil pred~

zer que tais correlações, além da idade, sejam vigentes para clone ou arvo

re de espécie diferente.

As correlações quanto ao aspecto de espessura de casca e numero

de vasos Jaticifer6s foram estudadas, parecendo não depender da idade. (Fi

gura 2). Observamos neste estudo que a correlação "r" entre numeros de

anéis (y) e espessura de casca (x) mostrou um valor de 0,45041. Tal valor,

testado pelo teste "tU, difere de zero estatisticamente, em significância
\

ao nivel d~ 5% (Si~l e Torrie, 1960). Também observações 'desse valor do

"rh obtido, quando comparado com o da Tabela VI (Albuquerque, 1972). mostra

ram-se ser significativo a 5% de probabilidade, conluindo-se dessa forma

que as variáveis estão correlacionadas entre si. ,

VIII- ~~~º~~~çº~~_~º~~~_º_~ºç~~_º~_ºÇº~~ê~Ç~~_º~_~~~º~º~~~~_:º~~~~~_º~_º~Ç~"
I

Em uma das propriedades à margem do rio Mamoré, em que pernoit~

mos, tivemos a oportunidade de manter contatos com o Sr. Anizio Picanso

\



21.

... \\



22 .
•

ouarte. pai do proprietário. que nos informou a possibilidade de encontrar a

verdadeira "Orelha de "Onça. O Sr. An{zio ~ Engenheiro Agr6nomo aposentado

do Ministério da Agricultura que dedicou parte de sua vida profissional a

viagens de estudo pela Amazônia. Dessa forma, acreditamos que suas informa-

ções poderão ser de grande importância para futuras propecçoes que venham a

ser efetuadas em busca do referido material.

De acordo com suas informações, a verdadeira "or~lha de Onça", se

ringueira de alta produção, poderá ser encontrada as margens dos rios Jacita

ra e Jacaré. afluentes do rio Manacapuru, no Alto Amazonas. A 100 km da ci

qpde de Manacapuru, (Figura 3). encontra-se a foz do rio Jacitara. onde, em

ambas as margens, poderá ser encontrado o referido material. Para melhores

informações, o Sr. Soriano Alves da Silva é o proprietáriO de um dos serin

gais situado a margem direita do referido rio. Nessa região, esse tipo de

seringueira é também conhecido como "Seringa Chicote"; material de alta pr~

dução.

Quanto ao rio Jacaré, este fica logo acima do rio Jacitara, e reú

ne as mesmas condições para se encontrar a "Seringa Chicote" ou "Orelha de

Onça". A melhor época para tais prospecções é em meados de julho-agosto, p~

ríodo em que esses rios encontram-se em condições de serem navegados.
\

O material também poderia ser encontrado no Alto Amazonas, no rio

Caquetá-Japuraná, a margem direita de quem desce seu leito, tendo como ponto

de partida a Vila Bitencourt. (Figura 3).

Quando às caracteristica botânicas, essas seringueiras possuem

tronco de conformação côn~ca. folhagem fraca ou pobre, látex abundante,

rem de pouca elasticidade. Os fol{olos são em geral pequenos, de forma ovaL

com o ápice :,geiramente apiculado. Sua altura média gira em torno de 15 m.

po
/

/
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Seu ~habitat~ ~ em geral as margens dos rios. A pender da regi~o onde ela

habita. recebe nomes como "Seringa Ponta Fina". ~Seringa Chicote" e ~Seringa

Orelha de Onça~.

IX - CONCLUSOES

Embora a "Orelha de Onça" nao satisfaça as condições de alta prod~

tividade quando comparado com o material coletado em prospecçoes anteriores.

tende a mostrar grande importância nos trabalhos de melhoramento genético

devido possuir as seguin~es caracteristicas de grande valor;
~

a - Grande número de anéis de va~os laticíferos - Estq caracterIs-------------------------------------------
tica tem mostrado alta correlação com produção quando em arvo-

res de diferentes genótipos de clones da mesma idade(Wycherle~

1969). O conhecimento antecipado dessa característica vem. a

ser de uma importância extraordinária. desde que a seleção p~

ra tal caráter tem-se tornado difícil (RRIM. 1966). Em uma

seringueira jovem o número desses anéis ~ pequeno. dificultando

dessa forma a separaçao dessas plantas em classes.
'.

b - '9~~9ê_9~_i9~~ê_!ê~9~ê- Característica de suma imprtância. evi

tando dessa forma o período crítico de at~que do ~mal das fo

lhas~. pelo menos na região coletada. Cerca de sete matrizes

apresentavam-se em fase de florescimento no período em que fo

ram feitas as coletas; fins de setembro a início de outubro.
I

Em geral essas plantas apresentavam aspecto fitossanitário ót~

mo. o que leva a crer. mais uma vez. que esta sanidade está em

~unção do período seco definido da região. que vai de julho a

outubro.
\

/
/
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c - 9~9~~999~_9~_~ê!~~- Embora nao tivéssemos recursos no momento

para determinar teste de eleasticida do látex, vale ressaltar

que o seringueiro da região considera o látex amarelo dessas

seringueiras como de melhor qualidade, em função da elasticida

Ou quando comparada com o látex branco, de elasticidade infe

rior.

Vale resaltar que tais características acima depcritas poderão nao

se manter na região onde a espécie for introduzida. Observações nesse senti

do seriam aconselháveis, principalmente em relação às diferenças em latitu

des e altitudes, que poderão fortemente influenciar no comportamento e na in~

teração genótipo X ambiente.

X - SUGESTIJES

Como o objetivo da nossa missão nao foi totalmente alcançado face

a carência de informações mais detalhadas no que se relaciona a produtivid~

de da seringueira denominada "Orelha de Onça", sugerimos que uma outra pro~

pecçao. em busca do verdadeiro material seja realizada. De acordo com o i

tens VIII a regiãq de Manacapuru, ou no rio Caquetá, seriam os locais onde,
"-

possivelmente seri; encontrada o referido material.

Dispondo de tal informação, sugerimos que contatos prévios venham

a ser mantidos com a EMATER-Amazonas, orgão mais capacitado a fornecer infor

maçoes mais detalhadas. Com isto, buscar-se-á:

a - Certeza de que realmente existe o material na região informada;
I /~

b - Informação quanto a melhor época para a realização da prospe~

çao. Em'geral essas prospecçõe~ em se tratando de seringais

\
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-as margens dos rios, podem ser combinadas com a epoca em que

os rios apresentem boas condições de navegaçao e a epoca em

que os seringueiros estão cortando as seringueiras.

c - Informação de nomes de seringais com seringueiras de alta pr~

dutividade, o que facilitará, em parte, maior rendimento do

trabalho, uma vez que quando da chegada daI equipe às referidas

áreas de coleta, as árvores já estejam previamente determina

das ou relacionadas.
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"'
QUADRO 1 - Informações sobre enxertia do material introduzido no Centro Nacional de

;;..

Pesquisa da Seringueira procedentes da regiã04dos rios S.Miguel 8 Guaporé.(l)

MATRIZ CLONADA DATA DE DATA DE N'i'DE ENXER N'i'DE ENXER PERCEMT AGEM PROCEOENCIA
COLETA FEITOS TOS -ENXERTIA TOS VIVOS SUCESSO

CNS-RO 78/01 29/09/78 _14/10/78 19 15 78,9 Rio são Miguel
CNS-RO 78/02 29/09/78 16/10/78 05 05 100,0 " "
CNS-RO 78/03 29/09/7 8 14/10/78 05 03 60,0 " "
CNS-RO 78/04 30/09/78 16/10/78 12 12 100,0 " "
CNS-RO 78/05 30/09/78 }4-/10/78 29 19 65,5 " "
CNS-RO 78/06 30/09/78 /14/10/78 15 15 100,0 " "
CNS-RO 78/07 30/09/78 14/10/78 05 05 100,0 " "
CNS-RO 78/08 30/09/78 14/10/78 90 89 98,8 " "
CNS-RO 78/09 01/10/78 16/10/78 01 01 100,0 " "
CNS-RO 78/10 01/10/78 16/10/78 04 02 50,0 " "
CNS-RO 78/11 01/10/78 14/10/78 103 88 85,4 " "
CNS-RO 78/12 01/10/78 14/10/78 35 15 42,8 " "
CNS-RO 78/13 01/10/78 14/10/78 23 19 82,6 " "
CNS--RO 78/14 01/10/78 16/10/78 10 10 100,0 " "
CNS-RO 78/15 03/10/78 14/10/78 04 04 100,0 "
CNS-RO 78/16 03/10/78 16/10/78 05 05 100,0 "
CNS RO 78/17 03/10/78 14/10/78 34 q4 100,0 "
CNS-RO 78/18 03/H1/78 16/10/78 03 01 33,3 "
CNS-RO 78/19 0"/10/78 14/10/78 21 14 66,6 "
CNS-RO 78/20 03/10/78 16/10/78 10 06 60,0 "
CNS-RO 78/21 03/10/78 14/10/78 05 02 40,0 "
CNS-RO 78/22 05/10/78 16/10/78 05 05 100,0 Rio Guaporé
CNS-RO 78/23 05/10/78 16/10/78 13 10 76,9 " "
CNS-RO 78/24 07/10/78 16/10/78 02 02 100,0 " "-'CNS-RO 78/25 07/l0/78 14/10/78 06 06 100,0" " "
CNS-RO 78/26 07/10/78 16/10/78 20 20 100,0 " "
CNS-RO 78/27 07/l0/78 14/10/78 03 03 100,0 " "
CNS-RO 78/28 07/10/78 14/10/78 21 13 61,9 " "

(1) - O material coletado encontra-se atualmente enxertado no viveiro da área ~ do Campo Experimental
do Centro Nacional de Pesquisa da Seringueira.
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30.
OUAORO 2 - Informaç6es gerais quanto a caracteri%aç~c da "estrada". car~ctGrIsticu~ GG

p roduçâo do lótex, cer-ec t er-Lst í.cos rnor-foLog í ces e e rn tcrncs eu CJrlform':'Gú(!';.

dws matrizes celatadas.

CNS-RO 78/02CARACTERIZAÇAD DA ES-RAOA , CNS-RD 78/01

SERIi\GAL
COLOCAÇAO
ESTRADA
VIA DE ACÉSSO A SEDE DA COLOCAÇAo
OIST. DA SEDE 00 SERINGAL 'À SEDE
00 MUNIC!PIO (Min).
N9 DE ESTRADAS DA CoLOCAÇAO
N9 DE ARVORES P/ESTRADA
N9 DC CORTES P/SAFRA
N9 DE MESES P/SAFRA
PROO Ao P/SAFRA .(Kg/borracha)
PRoo.P/ESTRAoA tlátex/corte/l)
N9 DE PAINEIS
COMPRIMENTO DOS CORTES (em)
ALTURA DOS CORTES (m)
TIPOS DE CORTES
FREQ~ENCIA 00 CORTE(dias/dias)
PRooUÇAO DE LATEX P/SANGRIA (1)
SOLO
RELEVO
TEXTURA (40 em)
DRENAGEM \,
ESTADO OO(S) PAINEL(IS) \
ESTADO DA FOLHAGEM
ESTADO FIToSSANITARIo
COR DO FLOEMA
r-O~MATo 00 TRONCO
CRIE,iTAÇÃO DOS FoL!OLOS
COR 00 LATEX

OJ LATEX APOS CORTE
BRILrlO DOS FOL10LOS(FACE VENTRAL)
oISPOSIÇAO DOS FOLI0LOS
QUALICAOE 011 SERINGUEIRA

Pimenteira Pimenta
De porta
FluY;hª~

De porta
Fluvial

70
3

110
30
3

360
24

2'

(a)30-20 (b)2S-20
(a)1,lo' (b)l,20

70
3

110
30

3
360

24
2

(a)SO-62 (b)70-S9
(a)O,Sl (b)O,70

Quebra barranco· Quebra barranco
3/3
2,0

3/3
1,S

Várzea Várzea
Plano Plano
Leve
Rápida
Boa regeneração
Fraca

Leve
Rápida
Boa regeneração
Média
Não
Vermelha
Fortemen~e cônico
Erectos
Amarela

M.ul.ei
Vermelha
Cônico
Erectos
Creme
Não
Brilhante
Não superpostos
Híbrido de O. de Onça

Não
Mais ou menos brilhante
Não superpostos
Orelha de Onça



31.
QUAD~O 2 - Iri: rrneçoes gerais quanto a caracterização da "estrada", características de

produção do látex, características morfológicas e sintomas de enfermidades
das matrizes coletadas.

CARACTERIZAÇÃO OA ESTRADA CNS-RD 78/03 CNS-RO 78/04
SERI. GAL
COLOCAÇAO
ESTRADA
VIA DE ACESSO À SEDE DA COLOCAÇÃO
DIST.DA SEDE DO SERINGAL À SEDE
~1UNIC!PIO (Min).
N9 DE ESTRADA DA COLOCAÇÃO
N9 DE ÁRVORE P/ESTRADA
N9 DE CORTES P/SAFRA
N9 DE MESES P/SAFRA
PRDO çÃO P/SAFRA(kg/borracha)
PROO.P/ESTRADA(látex/corte/l)
N9 DE PAINEs
COMPRIMENTO DO CORTE (cm)

Pimenteira Andorinha
Varzinha
Fluvial

De porta
Fluvial

80
3

140
30

3

380
23

2

(a)33-53(b)34-3o

98
3

200
30

3

400
36

2

(a)17-25(b)17-44
(c)23-26(d)lO-10
(a)2,2oCb)0,05
(c)l,90(d)O,20

ALTURA 00 CORTE (a)0,49Cb)1,75

TIPOS DE CORTES
FREQU~NCIA 00 CORTE(dias/dias)
PRODUÇÃO DE LÁTEX P/SANGRIA/l
SOLO

Quebra barranco Quebra barranco
3/3
0,8

3/3
3,0

Várzea Várzea
RELEVO Plano Plano

Média
Rápida
Boa regeneração
Fraca

TEXTURA (40 cm)
DRENAGEM
ESTADO DO(S) PAINEL(IS)
ESTADO DA FOLHAGEM
ESTADO FITOSSNITÁRIO
COR DO FLOEM/\
FORMATO 00 TRONCO

.ORIENTAÇAO DOS F0L10LOS
COR DO LÁTEX
ENEGRECIMENTO DO LÁTEX APÚS CORTE
BRILHO DOS FOL!OLOS (FACE VENTRAL)
DISPOSIÇÃO DOS FOLI0LOS
QUALIDAQE DA SERINGUEIRA

Leve
Rápida
Boa regenereção
Média
M.uZei M.uZei
Vermalha
Fortem.cônico
Erectos

Vermelha
Cônico
Horizontais

Amarela
Não

Branca
Sim

Brilhante
Não superposto
Orelha de Onça

Brilhante
Não superposto
Seringa Casca Branca
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Inforxações gerais quanto a cérac~3r~zação

~cs ~atriz8s colatadas.
produç~o do l~tex. características mcrfologicas e sinto~as da c~:a~~~~~c~'

DA ESTRADA CNS-RO 78/05 CNS-RO 76/06

CC 0Ct\ÇAJ

ES7RAGr~
VIA D~ AC~SSO À SEDE DA COLOCAÇAO
OIST. DA SEDE DO SERI! GAL À SEDE
DO MU~ICrPIO (Min).
NQ DE ESTRADP,S DA COLOCAÇAo
N9 DE ÁRVORES P/ESTRADA
N9 DE CORTES P/SAFRA
~Q GE ~ESES P/SAFRA
P~JLuÇAO P/SAFRA (Kg/borracha)
PROD.P/ESTRAOA (l~tex/corte/l)

COMPRI~E~~O DOS CORTES (em)
ALTLRA DOS CORTES (m)
TIPOS DE CDRi-ES
FREQ~[NCIA DO CORTE(dias/dias)
PRODUÇAD DE LÁTEX P/SANGRIA (1)
SOLO
RELEVO
TEXTURA (40 cm)
DRENAGEM
ESTADO CO(S) PAINEL(IS)

\.

ESTADO DA FOLHAGEM
ESTADO FITOSSANITÁRIO

,JRMATO De ~RON:D
CR:::Er'TAçAOOOS F0L10LOS
COR ~o ....Ái::X
E~EGREC:~~.TO DO ~ATEX APOS CORTE
~~:::L~Oc~s ~O~lDLOS(FACE VENTRAL)
DIS?J~ -~A~ COS FOL:OLOS
OUJI,~ _~.A,~""C:,; SERINGUEIRA

Andorinha AndoTinha
De porta
Fluvial

De porta
Fluvial

90
3

200
30

3
400

36
1

25-30
1,90

Quebra barranco
3/3

90
3

200
30

3

400
36

2

(a)35-47 (b)25-30
(a)2,0 (b)0,12
Quebra barranco

1,0
3/3
2,0

V~rzea V~rzea
Plano P:'ano

Média
R~pida

Média
R~pida
Boa regeneração
Média

Boa regeneração
Oensa
OtimaM.ulei

Vermelha Vermelha
Levemente cônico Levemente cônica
Reclinado
Creme

Erectes
Amarelo

Nãe
Fosco

Não

Não superpostos
Brilhante
Não superpostos

Seringa Casca Branca Seringa Casca BranCê
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QUí\JRO 2 - _..fo:':7laçõesgerais cuer.t o ê cer-ec t er-t zeçeo da "estraG<..:",ca::-2ct~:,í~:i:::...::~c'-:

é3S :7l3~~izescoletadas.
~r:::d~ç~odo l~tex. caracteris~icas morfologicas e sintomas ~e 2~f::::'~~C2~2S

CN~f\CTERIZ.';Ç;;DDA ESTRADA CNS-Ro 78/07

S~RI~:GAL
CO OCf\çAO

ESTRADA
V :\ ::..:: AC~SSO A SEOE DA CDLOCAÇAO

OIST. JA SEu[ DO SERINGAL A S~~~
00 ~UNICIPIO (Min).
N9 DE ESTRAQ~S DA COLoCAÇAo
N9 DE ARVORES P/ESTRADA
N9 DE CORTES P/SAFRA
NQ C~ MESES P/SAFRA
P~ODuÇAJ P/SAFRA (Kg/borracha)
PROD.P/ESTRADA (látex/corte/l)
N9 C~ PAINEIS
COMPRIMENTO DOS CORTES (cm)
ALTURA DOS CORTES (m)
TIPOS DE CORTES
FREQ~ENCIA 00 CoRTE(dias/dias)
p~DCLçAo DE LATEX P/SANGRIA lI)

SOLO
R~LEVO
TEXTURA (40 crn)

DRENAGEI":
ESTADO DG(S) PAINEL(IS)
ESTADO DA FOLHAGEM
ESTAOJ fITOSSANITARIo

DRIENTAÇAO DOS FOL1oLOS
COr~ DO LA"i-EX

ORILHC DOS FD~l~LoS(FACE V~NTRAL)
JIS,JOSL~!-OúCJS í:cdOLOS
~JALIDAO= DA SERINGUEIRA

Andorinha
De porta
Fluvial

90
3

200
30
3

400
36

2

(a)38-40 (b)25-3o
(b)I,O (b)0,55
Quebra barranco

3/3

1.0
Várzea
Plano
Média
Rápida
Boa regeneração
Fraca
M.uZei
Vermelha
Cônico
Erecto
Creme
Não
Brilhante
Não superpostos
Seringa Casca Branca

Andorinha
Sem nome
Fluvial
\

90
3

150
_30

3

270
20

2

(a)30-40 (b)20-35
(a)1,50 (bll,4o
Quebra barranco

3/3
1.5

Várzea
Plano
Média
Rápida
Boa regeneração
Fraca
M.ulei
verrne Lhe '

Levemente cônico
Erecto
Amarelo
Não
Brilhante
Não superpostos

-------------------------------------------------------------Orelha de Onça Casc~ l ~~~



34.

c~s ~atrizes coletadas.
~Juç~o do l~tex. características morfologicas e sintomas de enf~~~idados

CA~ACTERIZAÇAO DA ESTRADA CNS-RO 78/09 CNS-RO 78/10
SER I. GAL
COLOC/\ÇAO
ES TRf' fJp..

VIA DF AL;-S~)(i À SEDE DA, COLOCAÇÃO

cor, UA _CD~ P OL~ NQA~ A ~Ed~
00 MU, :::Clí'IO(Min).
i'!9 Oé ES iRAD/l.SDA COLOCAÇÃO
N9 DE ARVORES P/ESTRADA
N9 D~ CORTES P/SAFRA
N9 JE ~ESES P/SAFRA
PROO' ,AO P/SAFRA (Kg/borracha)
PROO.P/ESTRAOA (látex/corte/l)
NY DE PAI!..;Ers
C0i'1PRIf":ETO DOS CORTES (cm)
ALTURA DOS CORTES (m)
TIPOS DE CORTES
.FREQ~ENCIA 00 CORTE(dias/dias)
PRODUÇÃO DE LAIEX P/SANGRIA (1)
SOLO
RELEVO
TEXTURA (40 cm)
DRE~AGEM
ESTADO OO(~) PAI EL 1S)\
ESTADO DA FOLHAGEM
ESTADO (FITOSSANITARIO
ÇOR SO FLGEMA
FOR~jATO 00 iRO:CO
JRI=NTAÇAo DOS FOLfOLOS
:0;:( rtr U:.TEX

são José
Aurélio
De porta
Fluvial

120
3

210
20

2

200
20

3

(a)3G-30(b)38-30(c)30-30
(a)O.90(b)0.80(c)O.25
Quebra barranco

3/3 .

1.5
Várzea
Plano
Média
Lenta
Boa regeneração
Fraca
Otimo
Vermelha
Levemente cônico
Erec ..os
Amarela

ENEGRéCIMENTO O LATEX APOS CORTE Não
BrilhanteBR-_HO DOS FOL1oLOSCFACE VENTRAL)

OIS~JS=c:AO COS FOL!OLOS ".
/

lão superposto
Orelha de OnçaChíbrida)

são José
Aurélio
De porta
Fluvial

120, 3
210

20
2

200
20

1
20-25

1.25
Quebra barranco

3/3
0.8

Várzea
Plano
Média
Lenta
Má regeneraçao
Fraca
M.ulej~ Catacauma huheri

Verr.1elha
Cônico
Erectos
Amarela
Não
Fosco
Não superposto
Orelha G8 l.;,lça



QUADRO 2 - Informaç6es gerais quanto a caracterizaç~o da "estrada", caracteristicas
i de produç~o do látex, características morfológicas e sintomas de enfermi

dadas das matrizes coletadas.

*CARACTERIZAÇAo DA ESTRADA CNS-RO 78/11 CNS-Ro 78/12
SERINGAL S~o José
CoLoCAÇAo Bronquim
ESTRAD,;
VIA DE ACESSO A SEDE DA CDLDCAÇAo Fluvial
DIS.DA SEDE 00 SERINGAL A SEDE 00
MUNIC!PIO (Min) 120
N9 DE ESTRADA DA COLoCAÇAO 3
N9 DE ARVORES P/ESTRADA 230
N9 DE CORTES P/SAFRA 20
N'"DE MESES P/SAFRA 2
PRODUÇAo P/SAFRA(kg/borracha) 630
PRO'tl.P/ESTR/\DAClátex/cortelZ 18
N9 DE PAINE:IS 3
COMPRIMENTO 00 CORTE (cm) (a)21-20(b)20-17

(c)30-30
ALTURA 00 CORTE (a)l,O(b)l,lO

(cH,lO
TIPO DE CORTE Quebra barranco
FREQOENCIA 00 CoRTE(dias/dias) 3/3
PRoDUÇAo DE LATEX 1,0
SOLO Várzea
REL~Vo Plano
TEXTURA (40cm) Média
DRENAGEM Lenta
ESTADO DO(S) PAINEL(ISj Boa regeneração
ESTADO DA FOLHAGEM Fraca
ESTADO FIToSSANITARIo M.ulei

COR DO FLoEMA Verme lha
FORMATO DO TRONCO
ORIENTAÇAo DOS FOL1oLoS
COR DO LATEX

Cônico
Erectos
Amarela

I

ENEGRECIMENTo DO LÁTEX APOS CORTE
BRILHO DOS Fo~10LOS(FACE VENTRAL)
DISPCSIÇAO DOS FOL10LoS
QUALIDADE DA SERINGUEIRA

Não
Fosco
Não superposta
Orelha de Onça

são José
Bronquim

Fluvial

180
3,

230
20

2

680
18
3

(a)21-20(b)25-30
(c)30-30
(a)l,O (b)O,85
(c)1,0
Quebra barranco

3/3
1,0

Várzea
Plano-Media
Lenta
Boa regeneração
Fosca
M.ulei Catacauma huberi

Vermelha
Cônico
Erectos
Amarela
Não
Fosco
Não superposta
Orelha de Onça

*Estavam com .~0r.es8 sem ataque de M'icrocyclus ul.ei , durante a epoca da coleta.
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Q:.JJ\C'RO 2 - Info:'f:'açGcs ~er.::is quorrt o ô ca:-cct:erizc:çCoo da "estradc".
,, .ccJr~c~l.~:_S ..,.:.,..1,...

~..s ~~t:-iZG5 eolatadas.
CNd~CTE.fn7..N:t.O DA ESTRADA CNS-Ro 78/13 *CNS-Ro 78/14

são José Nazaré
Romão

SERlf\!Gi,L

VIrI k. fleL.SSDÀ SEDE DA COLOCAÇAo
G:ST. GA SEDE DO SERINGAL À SEDE
"O :·iL.,.:ICIPIO(I":in).
1,9 Ce: EST.~P,CASDA COLOCAÇÃO
í\'" DE: !\R'JGRESP/ESTRADA
f\!'"[,.c:- eaRES P/SAFRA'-

NV - MEses P/SAFRA
PROD AO P/SAFRA (Kg/borracha)
PRoO.P/ESTRADA Clátex/eorte/l)

eO~PRII":ENTO DOS CORTES (em)
ALTeRA DOS CORTES (m)
TIPOS DE CORTES
FREQ~ENCIA 00 CoRTE(dias/dias)
PRODUÇAO DE LATEX P/SANGRIA (1)
SCL..O
RELEVO
TEXTURA (40 em)
ORE, Ir~GEM

.,
ESTACO DD(S~ PAINEL(I~) \
ESTADO DA FOLHAGEM
ESTA20 FITOSSANITARIO

r=R~ATO SO ~1Cf\!CO
ORIEí\TAÇAO DOS FOLloLOS
C:R [O LATEX

CO LA~EX APOS CORTE
êR:LU:G CJS FGdOl..OS(FACE VENTRAL)
;:,_~,J,-,::,-:~.,::,OCJS ·FodoLOS
c'-.\:....::.=.:\:::.:: GA SER~,'Gl.JEIRA

Bronquin

Fluvial
De porta
Fluvial

180
3

230
20

2

350
I
3

150
30

3
390

26
3

(a)25-26(b)27-20(c)30-2o
(b)0,95(11,0(c)1,10

630
18
2

(a)22-20 (b)20-20
(a)0,90 (b)0,93
Quebra barranco Quebra barranco

3/3
1,5

3/3
2,0

Várzea Várzea
Plano
Média
Lenta
Boa regeneração
Média

Plano
Média
Rápida
Boa regeneração
Média
ÓtomoM.ulei

Vermelha Vermelha
Cônicoc/envergadura Bem cônico
Erectos Reclinado
Amarela
Não

Branca
Sim

Fosco
Não superposta
Orelha de Onça

Brilhante
Não superposta
Seringa Casca Branca

·X

Estavam com flores e sem atecue de M-icrocyclus ulei s durante a epoca da coleta.



37.
ÇJACRJ 2 - :nfo~~6ç6es gerais quanto a caracterizaç~o ~a nr~ra~a". car~ctGris:'c~s s:

cas'~atrizes coletadas.
produção do látex, características mor+o Log í cas e sintomas te e "ferIT,idiJG2 ....

CAR~CTERIZAÇAo DA ESTRADA "*C:~S-RO78/15 CI\!S-RO78/16

Nazaré

VIA CE AC~SSO A S~DE DA COLOCAÇAO
OIS~. DA SEDE DO SERINGAL A SEDE
DO r,",u, I IC::;:t~IO(i"i::'n).

1
'
\' Y'" ::STRADAS DA COLOCAÇAO
NQ DE ARVORES P/ESTRADA
I Q JE COR7ES P/SAFRA

NQ CE ~ESES P/SAFRA
PRO=' ~I\OP';SAFRA (Kg/borracha)
PROD.P/ESTRADA (látex/corte/l)
I Q DE PAI,'CS
CO~PRlMENTO DOS CC 7ES (em)
ALTURA DOS CORTES (m)
EPOS DE CORTES
FREQD2NCIA DO CORTE(dias/dias)
PRODUÇAO DE LATEX P/SANGRIA (1)
SOLO
RELEVO
TEXTURA (40 cm)
DRENAGEM

\
ESTACO DO(S) PAINELCIS, '.
ESTAOO DA FOLHAGEM
ESTADO FITOSSANlTARIO
COR :=;0 FLOEí"iA
FOR~ATO DO TRO~CO
ORlENTAÇAo OOS FOLloLOS
COR 00 LAiEX

Nazaré
Romão
De porta
Fluvial

350
3

150
30

3

390
26
3-

(a)30-'30(b)30-35(c)35-32
(a)O,9S(b)O.70(c)O,35
Quebra barranco

3/3
2,0

Várzea
Plano
Leve
Rápida
Boa regeneração
Média
dtimo
Vermelha
Cônico
Reclinado

,
> êl.:::C;RE,-,IME~rrGOJ LATEX APCis CORTE Não

Branca

BRI~rlO DOS FOLI0LOS[Ff VENTRAL)
~ISPOSltAO DOS fOLI0LOSv'-

luA~IDADE OA SERl, GUElRA

Brilhante
Não superpostos
Seringa Casca Branca

Epifênio
19arapê
Fluvial
i

350
I

3
150

30
3

480
32

2
(a)30-25(b)26-25
(a)O,80 (b)O,77
Quebra barranco

'3/3
1,5,

Várzea
Plano
Leve
Rápida
Boa regeneração
Densa
M.ulei
Vermelha
Cônica
Reclinado
Branca
Sem
Brilhante
Não superpcstos
Seringa Cescd Rox~

'A'

Estavam com flbres e sem ataque de ...croouel.us ul.ei , durante a epoca jó cclcte .
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QUADRO 2 - Informaç6es gerais quanto a caracterizaç~o da nestradan
• ~aracteristicas 03

produção do látex. características morfologicas e sintomas de en7ermidac8s
das matrizes coletadas.

CM\,;CJ::RIZAÇAO DA ESTRADA CNS-RO 78/18CNS-RO 78/17

S'::Rr:~GAL
C8LOCAÇAO
C:S 1 R!\DA
VIA D~ ACESSO A SEDE DA CDLoCAÇAO
DIST. DA SEDE DO SERINGAL A SEDE
00 f'1L.;NIC!PIO(Min).
N\' DE ESTRADAS DA COLDCAÇAO
N? DE ÁRVORES P/ESTRADA
N9 DE CORTES P/SAFRA
I\' DE r"1ES::SP/SAFRA

PRODU~AO P/SAFRA (Kg/borracha)
PROD.P/ESTRADA Clátex/corte/l)
N9 DE PAI EIS
COMPRIMENTO DOS CORTES (em)

ALTURA OOS CORTES (m)

TIPOS DE CORTES
FREQ~~NCIA 00 CORTE(dias/dias)
PRODUÇAO DE LÁTEX P/SANGRIA (1)
SOLO
RELEVO
TEXTURA (40 crn)

\DRENAGEM \,
ESTACO OO(S) PAINELCI~)\
ESTADO DA FOLHAGEM
ESTADO FIToSSANITÁRIO
COR 00 FLOEMA
FORMATO 00 TRONCO
ÓRIENTAÇAO DOS FOLIoLOS
COR ~O LÁTêX /
::f'ê.GR:::C2:I"ETO 00 LATEX APaS CO~TE
BR~~~O DOS FOLIOLOS(FACE VENTRAL)
D:SPJSIÇAO DOS FOLIoLOS;'
~uALIGAOE DA SERINGUEIRA

Nazaré Nazaré
Romão Belmino

Fluvial Fluvial

350
3

150
30
3

450

30
2

(a)30-32 (b)31-3D
(a)LID (b)0.90

360
3

40

30
3

180
12
1

20-30
0.30

Quebra barranco Quebra barranco
3/3 3/3

1.01.0
Várzea Várzea

\

Plano
Média
Rápida
Boa regeneração
Fraca
M.ulei
Vermelha

Plano
Média
Rápida
Boa regeneração
Fraca
M.ulei
Vermelha

Barriguda
Erectos

Barriguda

Creme
Não

Branca

Fosco
Não superpostos
Seringa Casca Branca

Não
Brilhante
Não superposto
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QUADRO 2 - Informaç6es gerais quanto ~ c~racterizaç~o da "estrada". características de
produç~o do l~tex. características morfologicas·e.sintomas de enfermidades
das matrizes coletadas.

CARACTERIZAÇAO DA ESTRADA CNS-RO 78120CNS-RO 78/19

SERINGAL
COLOCAÇAO
ESTRADA
VIA DE ACESSO À SEDE DA. COLOCAÇÃO
DIST. DA SEDE DO SERINGAL À SEDE
DO MUNIC!PIO (Min).
N9 DE ESTRADAS .DA COLO'CAÇÃO
N9 DE ARVORES P/ESTRADA
N9 OE CORTES P/SAFRA
NQ DE MESES P/SAFRA
PROD~AO P/SAFRA (Kg/borracha)
PROD.P/ESTRADA (látex/corte/l)
NQ DE PAINt::IS
COMPRIMENTO DOS CORTES (em)
ALTURA DOS CORTES (m)
TIPOS DE CORTES
FREQ~ENCIA 00 CORTE(dias/dias)
PRODUÇAO DE LATEX P/SANGRIA (1)
SOLO
RELEVO
TE XTURA (40 em)

\

DRENAGEM \ \
. \ \ESTADO DO(S) PAÍNEL(IS) \

ÉSTADO DA FOLHAGEM
ESTADO FITOSSANITARIO
CUI, lJO FLOEMA
FORMATO DO TRONCO
ORIENTAÇÃO DOS FOL10LOS

~ COR DO LATEX ./ /
E~EGRECIMcNTO DO LATEX APaS CORTE

, ,

BRILHO DOS FOLI0LOS(FACE VENTRAL)
JISPOSIÇÃO DOS FOL!CLOS./ ~/
QUALIDADE .DA SERINGUEIRA

Nazaré
Rom~o
De volta
Fluvial

360
3

152
30
3

450
30

2'

(a)'30'-35(b)25-30
(a)0.35 (b)O,26
Quebra barranco

3/3

1,5
V~rzea

·Plano
Pesada
Rápida
Boa regeneração
Média
M. ul.ei:

Vermelha
Cone acentuado
Reclinado
Branca
Não
Brilhante
N~o superposto
Seringa Casca Branca

Nazaré
Romão
De volta
nuvial

j

360,
3

150
30

3

450
30
I

25-35
0,60

Quebra barranco
3/3
1,0

V~rzea
Plano
Pesada
R~pida
Virgem
Fraca
M. ul.ei .

V8rmol~é)
Levemente conico
Erectos
Branca
Não /

Brilhante
Não superposto

\

Seringa Casca Branca
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Inform: -3S gerais quanto a caracterização da "estrad ". caract8~!stic~~ ~~
produç~o do l~tex. características morfologicas e sintomes de enfermi~a~8s
das matrizes coletadas.

CNS-RO 78/22CARACTER~ZAÇAO DA ESTRADA CNS-RO 78121
SERli\GAL
COLOCAÇAO
ESTRADA
VIA DE ACESSO À SEDE DA COLOCAÇÃO
DIST. DA SEDE DO SERINGAL À .SEDE
DO MUNICIPIO (Min).
N9 DE ESTRADAS DA COLOCAÇAO
N9 DE ARVORES P/ESTRADA
N9 DE CORTES P/SAFRA
N9 DE MESES P/SAFRA
PRODUÇ O P/SAFRA (Kg/borracha)
PROO.P/ESTRADA (látex/corte/ll
N9 CE PAIi\iEIS
COMPRIMENTO DOS CORTES (cm)
ALTURA DOS CORTES (m)
TIPOS DE CORTES
FREQ~ENCIA DO CORTE(dias/dias)
PRODUçAD DE LATEX P/SANGRIA (1)
SOLO
RELEVO
TEXTURA (40 em)

DRENAGEM
\.

ESTADO DD(S) PAINEL(ISl
ESTADO DA FOLHAGEM
ESTACO FITOSSANITARIO
CCH GO FLOEMA
FOR~ATO OJ TRO~CO
ORIENTAÇÃO DOS FOL10LOS
COR :.10 LAiEX

~ IE ESRECIMENTO 00 LATEX APOS CORTE
BRILHO DOS FOL!OLOS(FACE VENTRAL)
DISPOSIÇÃO DOS FOLIDLOS~/
QUALIDADE DA SERINGUEIRA

Nazaré
Romão
Da volta
Fluvial

360
3

150
30

3

450
30
2

(ai25-30 (b)25-30
(alO,50 (blO,80
Quebra barranco

3/3
1,5

Várzea
Plano
Média
Rápida
Boa regeneração
Fraca
Pouco M.ulei

Vermelha
Cônico
Erectos
Branca
Não
Brilhante
Não superposto
Seringa Casca Roxa

Boca da baía

Fluvial

10
3

173
30

3
270

15
I

24-23
0,80

Qwebra barranco
3/3
0,8

Várzea
Plano

Rápida
Virgem
Fraca
M.ulei

Vermelha
Ligeiramente bdrrig~da
Horizom:ais
Branca
Não
Brilhante

Seringa Casca Branca
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~UACRO 2 - Informaç6es gerais quanto a caracterizaç~o da Uestrad~". caracteris~ic6S de
produção do látex. características morfologicas e sintomas de e~fer~idõGes
das ~atrizes coletadas.

CARACTERIZACAO DA ESTRADA, CNS-RO 78/24*
.*CNS-RO 78/23

SERI GAL
COLOCAÇAO
ESTRADA
VIA O~ ACESSO A SEDE DA COLOCAÇAo
DIST. DA SEDE DO SERINGAL A SEDE
00 ~lUNICIPIO (Min).
N9 DE ESTRADAS DA CDLDCAÇAO
NQ DE ÁRVORES P/ESTRADA
N9 DE CORTES P/SAfRA
N9 DE MESES P/SAfRA
PRODU~O P/SAfRA (Kg/borracha)
PROD.P/ESTRADA (látex/corte/l)
N9 DE PAINE:IS
COMPRIMENTO DOS CORTES (em)
ALTURA DOS CORTES (m)
TIPOS DE CORTES
fREQ~ENCIA 00 CDRTE(dias/dias)
PRODUÇAD DE LÁTEX P/SANGRIA (1)
SOLO
RELEVO
TEXTURA (40 em)
ORENAGEM \
ESTADO DO(S) PAINELCIS)\
ESTADO DA fOLHAGEM
ESTADO FITOSSANITÁRID
cos 00 fLOEMA
FORMATO 00 TRONCO
ORIENTAÇAO DOS FOL!OLOS
COR 00 LÁTEX

-.. I I...•ENEGRECIMENTO DO LÁTEX APCS CORTE
BRILHO DOS FOL10LOS(fACE VENTRAL)
OISPOSIÇAO DOS fOLIoLOS /

UALIDAOE DA SERINGUEIRA

Boca da baía

Fluvial

10

3

172
30
3

270
15
2

(a)30-40 (b)30-40
(a)L55 (b)i.58

Quebra barranco
3/3

1.0
Várzea
Plano

Rápida
Virgem
Densa
Ctimo
Vermelha
Cônico acentuado
Erectos
Amarela
Não
Fosco

Orelha de Onça

-:!a Onça
Da Serra
00 r-t ecetio '

Fluvial

20,
3

50
48

3
480

32
2

(a)30-32 (b)30-31
(a) 85 . (b ) 90

Quebra barranco
3/3
1.5

Terra firme
Declivoso

Virgem
Densa
Ctimo
Vermelha
Tortuoso'
Reclinado
Amarela
Não
Brilhante

*

Seringa Casca Roxa

Estavam com flo~.es e sem ataque de MicY'ocycLus ulei , durante a epoca da coleta.
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OU/IORO 2 - Infor;nações gerais quanto a caracterização ca "estrada", caractc:;:--I.si:icúsd;.:;

p od •..•ç30 do Letex, características morfologicas e s í rrtomas C8 onfer,,:i ']r':r:s

ç.kl.3 .mo t rd z os co Lo t edo s ,

CARACTERIZAÇAO DA ESTRADA *CNS-RD 78/25 CNS-RO 78/26

150
48

3
400

27
1

30-35
150

Quebra barranco
3/3 f -

.~
0,5

Terra firme

SERrr~GAL Da Onça
Da Serra

Da Onça
Da Serra
pé de serra

COLOCAÇAO
ESTR/\DA Do riacho

JVIA LE AC~SSO À SEDE OA COLOCAÇAo·
D1ST. DA SEDE· 00 SERINGAL À SEDE:
DO MUN1C1PID (Min).
NQ DE ESTRADAS DA COLOCAÇÃO
NQ DE ARVORES P/ESTRADA
N9 DE CORTES P/SAFRA
N9 DE MESES P/SAFRA
PRDOU~AOP/SAFRA (Kg/borracha)
PROO.P/ESTRADA (látex/corte/l)
N9 DE PAI NOS
COMPRIMENTO DOS CORTES (em)
ALTURA DOS CORTES (m)
TIPOS DE CORTES
FREQoENCIA 00 CORTE(dias/dias)
PRODUÇÃO DE LATE X P/SANGRIA (1)
SOLO
RELEVO
TEXTURA (40 em)
DRENAGEM

Fluvial Fluvial
\

20
3

150
48
3

480
32
- 1

26'-28
1,10

20
3

Quebra barranco
3/3
0,6

Terra firme
Declivoso Declivoso

ESTAOO OO(S) PAINEL(IS) \
ESTADO DA FOLHAGEM
ESTADO FITOSSANITÃRIO
:Ci~ 00 FLOEMA
FO\MATO 00 TRONCO
ORIENTAÇÃO DOS FOLloLOS·
COR 00 LATEX

Virgem Virgem
Média Média
Citimo Pouco M.uZei

Vermelha VermEilha
Ligeiramente conico Levemente cônico
Reclinados Erectos
Amarela Amarela·
Não Não
Brilhante Brilhante

;:;-- ENEGRECIME TO 00 LÃTEX APCis CORTE
BRILHO DOS FOL10LOS(FACE VENTRAL)
DISPOSIÇAO DOS FOLloLOS ..
QUALIOAOE DA SEI"\~;\GUEIRA Seringa O. de Onça Seringa Orelha de Onça

* \Estavam com flores e sem ate.que de Microc:ycZus uZe· ante a epoca da coleta.
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JQUADRO 2 Informaç6es gerais quanto a caracterizaç~o da "estrada". características de

produção do látex. características morfologicas e sintomas de eGfermidades
das matrizes coletadas.

CAR.A,CTERIZAÇAO DA ESTRADA *CNS-RO 78/27 CNS-RO 78/28

SERINGAL
COLOCAÇAO
ESTRADA
VIA DE ACESSO À SEDE DA COLOCAÇAO
DIST. DA SEDE 00 SERINGAL À SEDE
DO MUNICIPIO (Min).
NQ DE ESTRADAS DA CDLDCAÇAO
NQ DE ARVORES P/ESTRADA
NQ DE CORTES P/SAFRA
NQ DE MESES P/SAFRA
PRODUÇAO P/SA~RA (Kg/borracha)
P.ROD.P/ESTRADA (látex/corte/l)
NQ DE PAINEIS
COMPRIMENTO DOS CORTES (cm)
ALTURA DOS CORTES (m)
TIPOS DE CORTES
FREQ~ENCIA DO CORTE(dias/dias)
PRODUÇAO DE LATE X P/SANGRIA (1)

Da Onça
Da serra
pé da serra

Da Onça
Da serra
pé de serra

Fluvial Fluvial

3/3

20,
3

150
30
3

400
27

1
30-25

0.50
Quebra barranco

3/3
0.6

. Terra firme
Declivoso

20
3

150
30

3

400
27
-I

30-30
0.80

Quebra barranco

SOLO
0.6 .
Terra firme
DeclivosoRELEVO

TEXTURA (40 em)
DRENAGEM _\ \

\ \ .
ESTADO OO(S) PAINELCIS)\
ESTADO DA FOLHAGEM
ESTACO FITOSSANITARIO
COR 00 FLOEMA
FORMATO DO-TRONCO
ORIENTAÇAO DOS FOLIDLOS
COR 00 LATEX

Virgem Virgem
Densa Média
aUmo Bom
Vermelha - Vermelha
Cônico Levemente cônico
Erectos Erectos
Creme Creme
N~o N~o
Brilhante Brilhante

/ /ENEGRECIMENTO 00 LATEX APaS CORTE
BRILHO DOS FOLI0LOS(FACE VENTRAL)
DrSPOsrçAO DOS FOLI0LOS ./
QUALIOADE DA SERINGUEIRA Seringa D.de Onça Seringa Orelha de Onça

* Estam co flores e sem ataque de ~crocyc~us u~ei~ durante a época da coleta., ,



Embalagem do material coletado visando ao transpor~e
do local de origem até Manaus.

Material embalado pronto para ser transportado para Manaus.



Coleta de amostra de casca virgem para determinação de
anéis de vasos laticíferos em laboratório.

\
I .. \

\

\

Sistema de corte denominado »Quebra Barranco».


