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01, - INTRODU~ÃO.

Os objetivos básicos deste segmento do Curso de Hev~icul
tura sao o de tornar clara a compreensão das razões fisiológicas
de certo numero de práticas de manejo e exploração da cultura ~$

4esse modo, não apenas' contribuir para melhor fixar a aryrendizazem
dessas práticas. como ajudar na avaliação dos limites das condi
ções especlficas~ em cada caso, para mais eficiente aplicabilid~de)
ou na escolha lógica de soluções alternativas. O conhecimento que
se pretende transmitir deverá servir também ao propósito da rejei-
ção de conclusões incompativeis com a fisiologia da planta e~ e~
contrapartida, ajudar a criatividade na for~ulação de novas solu '
çoes.

Tais objetivos nao sao compatíveis com um conteúdo abran
gente da disciplina~ nem mesmo com uma aborda~em muito detalhada 1

das fronteiras atuais de conhecimento sobre a fisiologia da pr~
pria seringueira. ~ intenção é port3nto a de ganhar em objetivida-
de proporcionalmente ao que se perde em abrangência e profundidad~
em coerência com a natureza prática do curso e com a base de fisio
logia vegetal Já adquirida no curso de graduação embora se reconh~
ça a heterogeneidade dessa base em função das diretrizes de orien-
tação de cada Escola. Cabe também observar que e intencional a
omissão da fisiologia da nutrição mineral. abordada nos segn~nto~1
de Solos- e de Adubaç~o. Por último) considerando muito remota ~3ra

os participantes do Curso a eventual especialização em fisiologia,
para tornar a leitura mais leve e direta, foram omitid3s as refe
rências bibliográficas no texto. sendo no entanto fornecida em ane
xo uma lista das publicações.

02 - FISIOLOGIA DO FLUXO DE LÃTEX.

2.1. - Anatomia da casca e sistema laticlfero (Fig.1).

Os vasos 1aticíferos da seringueira ocorrem em todos os
órgaos da planta. Do ponto de vista econômico interessa-nos o siso
tema laticíferos do cronco, de onde se explora o lãtex.

Na estrutura secundária do caule, ramos e raizes, os Ia
ticlferos têm origem no floema à partir de células de uma m2s~a ca
u~da de produção do câmbio. As células de uma mesma série vertical
formam tubos contínuos COD a dissolução da paredes contiguas. cons
tituindo-se em vasos articulados. Os laticíferos de cada cacada CJ

anel concintrico ao câmbi~ apresentam grande número de anastoDose5
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(Fig. 2). as quais sao no entanto extremamente raras entre os anei
Hã portanto bastante facilidade de transporte de lãtext durante
sangrla. entre os laticíferos de um mesmo anel. Se houvesse o mesm
tipo d~conexão entre os aneis< bastaria um corte muito superficia
atingi2'o os primeiros aneis íntegros p ara que o letex se escoasse!
desde as camadas mais próximas ao cambio.

Na pd1te ma1S externa da casca, às proximidades do felôg
no. os laticíferos ma1S velhos encontram-se fragmentados pela tens
tangencial devida ã expansão tangencial da casca. Os e .~lS mais pr
dutivos encontram-se na parte mais interna da casca (casca macia),
grande número desses aneís nao sao atingidos pelo corte. o qual de
ficar no minimo até lmm de câmbio. Na parte ma1S externa da casca.
coberta pelo felógenos encontram-se células cUJO interior e totalm
te lignificado (células pêtreas) com menor grau de cimentação entr
si. O que confere uma consistência friavel a essa camada, porem c
ma10r resistência ao corte. Nas partes mais internas da camada de c
lulas petreas e que se encontram os ane1S fragmentados, já caracter
zados como pouco produtivos. Condições de carência mineral e/ou h
drica tendem a aumentar a proporção relativa da camada de células p.
treas. O avanço em idade da planta tende tambem a aumentar bastante
a espessura dessa camada, que e, sob mesmas condições ambientais~ d
fcrentc entre cloness ou entre individuos de pré-franco. Nas árv~
res enxertadass cujo tronco e aproximadamente cilíndrico o número di

aneís de laticiferos ê pouco variavel a diferentes alturas do tron
co. Nos pes-francos~ cujo tronco é quase sempre conico, o numero dt
anais ê geralmente maior na parte basal.

Os espaços entre os aneis de laticíferos sao preenchidos
por células p ar= nq u í m a t os as , tubos; crivados e raios medulares, ~ue
se estendem ate o lenho. ~ característica dos raios medulares, prlD"
cipalmente no lenho. a presença de graos de amido em grande quantid~
de, mesmo nas plantas jovens.

As espécies do gênero Manihot. conhecidas, vulgarmente Ct
mo maniçobas (~. glaziovii, M. pianhyensis. M. heptahylla e outras
de menor potencial econômico) tem também vasos articulados.

Outras especies produtoras de látex, como o caucho (Casti
eloa sPP)j man8abeira (Hancornie spp), sorva (Couma spp) e murupita
{Sapium spp). por nao possu1rem vasos articulados formando tubos Cal

tínuos, para que se obtenha lãtex suficiente numa sangria. devem se:
cortadas com seccionamento da casca em vários locais próximos entre
si. de uma só vez~ po~s cada corte extrai apenas o lãtex contido el
cada célula (não vaso) laticífera isolada que for seccionada. Torna'
se portanto imp_ssivel fazer mais de uma ou duas sangria por ano sel
danificar totalmente a casca, ou colocar em risco a sobrevivência de
p13nta. 02
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Ao contrario das especies laticíferas ar~reas com sist~
ma laticífero não articulado~ o guayule (Parthenium argentatu~) ,
oferece boas perspectivas para cultivo econômico co~o planta prod~
tora de borracha. Trata-se de uma especie semi-arbustiva que se de
senvolve em areas semi-desérticas e pode ser colhida
extraindo-se o latex por centrifugação apôs tritur ao. Com ê per
spectiva de uma crise de alta de preços da borracha, consequência'
da crise do p~trõleo, os Estados Unidos, o Mexico e a França rcat~
~aram recentemente a pesquisa com o guayule. Duas espécies de Con-
positae, do gênero Taraxacum. que ocorrem na Rússia. apresentam p~
tencial semelhante ao guayule. porem não se dispõe de informação
atualizada sobre o interesse no melhoramento para cultura econorn~
ca.

2.2. Características citolôgicas dos laticíferos e constitui
ção do latex.

As informações disponiveis sobre este assunto referem-s~
predominantemente a neves brasiliensis. Trata-se de um campo de e~
tudo, que ôbviamente, por tratar de organelas e da compartiment~ ,
ção celular, teve maior impulso com o advento da microscopia ele
trônica.

No estágio inicial de diferenciação~ as celulas laticífe
ras assem~lham-se is células comuns~ exceto quanto ao início de
alongamento no sentido vertical. Cqm o avanço da maturação, o pro-
toplasma torna-se confinado a uma Íina camada aderida ã parede ce-
lulnr podendo tornar-se vestigial quando é atingida a plena c~turi
dade. O latex~ como derivado protopl~matico, ocupa a ma~or por~ao
do lúnen. o qual corresponde espacialmente, ao vacúolo nas outras1

. -----
celulas vivas.

O diâmetro medio dos laticíferos é de aproximadamente 20
micra. não havendo muito grande variabilidade interclonal. O nume-
ro localiza-se na região periférica, imerso no citoplasma e 50 ró
ramente é arrastado no fluxo da sangria. No citoplasma são cnco~ 1

trados os mitocôndrios e os ribossomos, colocados do retículo endo
plasma~icoJ ou em estado livre no citoplasma. podendo ser arrasta-
dos com o látex que escoa na sangria.

g também nítida a presença no citoplasma, do apar~lho re
ticular de Golgi (dictiossomos).

O latex ocupa o lúmen central de célula. Trata-se de u~
hidrossol com partículas de borracha c outras partículas em dispe~
são num soro aquoso. A microscopia revelou com maior detalhe essas

~ - I?art1culas, que se separam por centrifugaçao. A 59.000G formac-se
quatro frações distintas conforme a Fig. 3, a seguir descritas

_ 'C'_o,..::;:-. Ali 11•......... ,. __ .... ...l_ ------- L ~ _ _ - , -- J
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Fração B:

- Fração C:

- Fração D~

partículas de borracha.
Uma camada fina. amarelo-laranja.

Um soro aquoso.

Uma camada com aspecto ~elatinoso e coloração
parda-amarela. Em literatura inglesa é desi '
gnada de Bottom-Fraction (fração de fundo).

Talvez porque o látex ocupa o espaço central, que corre~
ponde ao vacúolo nes outras células, considerou-se in;~ialmente que
o mesmo era também um fluido vacuolar, constituído por uma emulsão '
de diversas substancias como carbohidratos, lipídios e proteinas. A
microscopia eletrônica demonstrou definitivamente a natureza cito
plasmática do látex, confirmando evidências e ideias anteriores con
trárias ã interprelação do látex como de natureza vacuolar. Entre es
sas cvidênvias destacam-se a presença de ribonucleoproteinas e de to
das as enzimas necessária ã síntese da borracha a partir de acetato~
no látex extraido.

O estudo da ultraestrutura dos laticíferos e dos componen-
tes do látex é ainda assunto atual, em progresso contínuo. sendo
aqui sumarizados apenas os detalhes já livres de controvérsias c/ou'
que estejam relacionados com a fisiologia da síntese do látex e do
seu escoamento, de modo especial com referência ã constituição do lá
tex.

- A horracha ocorre no lãtex como particulas envoltas em
membranas lipoproteica de dupla camada, cujo estrutura é semelhante'
ã da plasmalema. Essas partículas são geralmente esféricas nos lati-
cíferos c 'piriformes nos mais velho~.pr6ximos ã periferia da casca.. "

Em cortes transversais o diâmetro dessas particulas e de
1 a 2 m~cra, até frações de micra. A:membrana envoltoria é de apenas
100 angstran. Ap6s a ul~racentrifugação do lãtex, as partículas de '
borracha, por serem mais leves, ocupam a fração superior (camada A,'
da figura 3), correspondendo a 30% - 45% do volume do lãtex.

- Imediatamente abaixo da camada de borracha encontra-se
uma camada constituida de corpúsculos maiores que os de borracha,com
5 a 6 micra de diâmetro, também envoltos por membrana lipoproteica I

dupla. Essas partículas são denominadas de FreyWysling (abreviad~
nente FW) em homenagem ao pesquisador que primeiro as descobriu e
descreveu. No seu interior apresentam uma estrutura elaborada~ cons-
tituida de microtrúbulos, sendo seu conteúdo disperso caracterizado'
pela presença de carotenoides, lipídios. resinas e polifenol-oxid~ ,
ses (enzimas).

Tem-se especulado sobre as funções das partículas FW nos
laticíferos, supondo-se que estejam envolvidos no mecanismo de sinte
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se da borracha, mas ainda se trata de assunto pouco claro. A colora
ção a~arela do látex de certos clones e especies de Hevea e devido'
ao maior conteudo de carotenoides_ contidos nas partículas FW. Um I

alto teor de resina deprecia as caracteristicas tecnologicas da bo~
racha com o aumento da viscosidade, auto-adesividade e plasticid~ '
de. As partículas FW ocupam 1% a 3% do volume do látex.

- O soro aquoso do látex, corresponde ã fração C da Fig.'
3, sendo convenci on almen te d esi g n a do por fi s oro C'!. f: cons ti tui do
por agua e su~stâncias hidrossolúveis, tais como açuc~res, ácidos
organicos, sais mineraiss aminoácidoss peptídcos e proteinas hidros
solúveis e material nuleotídico. O pH do soro C e de 6,9 ou poucas'
frações de unidade acima ou abaixo desse valor. As partículas cons-
tituintes do látex têm portanto cargaeletrica externa negativa, a

qual pela repulsão mútua, mantem a estabilidade de dispersão. A adi
ção de ácidos (cargas positivas do cation hidrogenio) provoca a coa
gulação do látex.

Na fração de fundo (camada D da Fig. 3) encontra~-se os
1utoides. Trata-se de partículas esfericas, as mais abundantes no
látex após as partículas de borracha, com 2 ~ 10 micra de diâmetro,
envoltos por membrana simples cuja espessura é de 80 a 100 ang~
trons. O soro contido no interior dos lutoides é ácido, co~ pH ao r

redor de 5,5. A membrana que envolve os lutoides é portanto polar!
zada, uma vez que a face interna tem_carga positiva enquanto a face
externa tem carga negativa. No soro dos lutoides encontra~-se ca
tions b~valentes, com predominância de cálcio e magnésio, a ~aicr
parte das peroxidases do lãtex (60%-80%) e fosfatases ácidas. Liga-
da 3 membrana encontra-se uma ATP-ase. O volume de lãtex ocupadc p~
Ias Lu t oi d-es e muito variavel, s en dor d e 9% a 20% os valores extre
~os citados.

2.3. - Fluxo do látex durante a sangria.

Por ocasião dos primeiros cortes, quando se inicia a ex
ploração da seringueira, obtem-se pequeno volume de 1átex viscosos;
e concentrado~ cujo fluxo é de peque~a duração. Com a continuação
do processo de sangria, a produção do látex aumenta progressivamen-
te ate que seja atingido o potencial máximo sob condições nor~ais.O
1átex então torna-se menos concentrado. mas o acrésci~o substancial
de volume corresponde a produção muito maior de borracha.

A curva de escoamento do lãtex apresenta um padrão típ!
co, com grànde volume inicial por ~inuto, o qual decresce gradativ~
mente até a parada total. O formato da curva. em função dos valores
absolutos do volume de lãtex escoado por unidade de tempo é no en '
tanto muito variado para diferentes cloncs e também sujeito a varla
ções estacionais para cada clone. A Fig. 4 apresenta as curvas de

05'
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•••••••••••••••••••••••••••••• ~~~~~~-P~~~~~~~~~-1r~ô--pr1me1ro e~
coa um volume inicial ma10r porem reduz mais rapidamente a velocida
de de fluxo que se interrompe totalmente muito mais cedo que no clo
ne RRIM 501, cujos volumes iniciais são mais baixos, porem com tem
po de escoamento muito maior. Os clones ma1S produtivos são aqueles
cujos volumes iniciais são altos, com tempo de escoamento prolonga-
do.

2.3.1. Índice de Obstrução (1.0%) e Taxa de Fluxo Inicial (TFI)

Tr~ta-se de 2 parâmetros que definem o tipo de comport~ '
mento do fluxo, quantificando sinteticamente as desc~:ções apresen-
tadas na introdução deste capítulo.

O índice de Obstrução e obtido pela fórmula:
I O~ - Vi 5'/3 x 100,

• k - Vt em que

Vi 5' = Volume escoado nos primeiros 5 minutos. Sendo di
vidido por 5. conforme a fórmulap o valor comput~
do corresponde a velocidade media de escoamento
por minuto, nos 5 primeiros minutos.

Vt = Volume total.

o valor do 1.0.% depende da velocidade inicial do fluxo e
- - ,do volume total, que e funçao do tempo de escoamento. Para a mesma

velocidade inicial, quanto mais rapida for a parado de fluxo, maior
o Ín d í, c e de Obs truç ão, sendo cons i de-rados a I tos os va 1ores acima de
3%, intermediários de 2% a 3% e baixos de 1% a 2%.

A presença dos lutoides ja foi tambem constatada em diver
sas plantas portadoras de laticífero$ de diferentes gineros. O seu'
estudo, bem como o das partículas FR. permanece ainda um assunto

- ',

atual, com varios detalhes por descrever definitivamente. Nos lati-
cíferos jovens~ os lutoides apresentam inclusões proteicas fibrila-
r e s , que desaparecem n os vasos mais- velhos. Ha ev i den ci as de que é.

fosfatase acida age no sentido inverso ao do caminho metabólico da
síntese de borracha, onde e necssaria a formação em grande quantid~
de de ligações fosfatados ricas de energia$ já que essa enzi8a é Cé.

paz de romper esse tipo de ligação.
O soro dos lutoides é denominado "soro B" na literatura'

• •.••• - - 11 - .. ,internac10nal. em referencia a sua posiçao como fraçao de fundo'?
em ingles, ';Bottom Fraction". O 1.0.% naõ caracteriza comp Le t ame n t e
o tipo de fluxo em relação com a produção total~ que pode variar em
função do fluxo incial. Torna-se útil portanto o conceito da Taxa'
de Fluxo Inicial definido pela fórmula:

vi 5' x 50 em que:
C

T.F.I.

- vi 5 = Volume escoado nos primeiros cinco minutos.
C = Comprimento do corte em cm. 06



Dentro de cada clone há maior var~açao estacional de 1.0.7
que de T:F.I., sendo o 1.0.% mais baixo após o reenfolhamento e em
alguns casos quase duplicando com 8 meses apos o reenfolhamento. Es-
sas vari~ões ~e 1.0.% co~ pouca variação de T.F.I. sao portanto de
vidos a variaçao na duraçao do fluxo. O 1.0.% varia muito pouco com
a idade da planta.

As diferenças interclonais de produção sao ma~s fortemente
corelacionadas com o índice de Obstrução, ao passo que as diferenças
intraclonais estão mais ligados a diferenças do T.F.I.

- - ,A correlaçao entre F.T.I. e comprimento do corte e, eomo
se deveria esperar$ muito alta, não havendo entretanto correlação e~
tre 1.0.% e comprimento do corte, já que a duração do fluxo também •
aumenta propor~ionalmente com o comprimento do corte, não se alteran
do sessivelmente a relação entre o fluxo inicial e o volume total es
coado.

A Taxa de Fluxo Inicial depende do número de ane~s de lati
., - - - -.- ,c~feros e da pressao de turgencia. Como ha pouca variaçao de d~ame

tro dos vasos nos clones diploides, esse fator tem pouca influência,
porem o aumento substancial do diâmetro dos vasos com a poliploidiz~
ção deve promover um aumento mais do que linear do fluxo, obdecendoY

a leis de Poiseille, pela qual a velocidade dg fluxo e proporcional'
ao quadrado do diâmetro dos tubos capilares.

2.3.2. Pressão de turgência no floema.

Na casca, antes da sangr~a. a pressao de turgência dos Ia'
ticíferos está em equilibrio com a pressão das outras células. Desse
modoj a pressão do látex. medida com manômetros de tubo capilar
equivale i pressao de turgência da ca;ca, tendo-se obtido pressão má
ximas de 10 a 14 atmosferas com esse metodo, nas primeiras horas da
manhã.

A pressoes de iurgência na base do tronco sao geralmente
ma~ores que nas partes mais altas, tendo-se encontrado um gradiente'
basipeto de ate 0.6 atm.m-1 ao redor das 14:00 horas em dias ensola-
rados, com alto deficit de saturação de vapor à!água no ar, condi
çoes essas que aumentam o atraso da absorção d'água em relação co~ a
perda por transpiração, reduzindo o potencial hídrico da planta. Du

. .. dOl-1rante a no~te esse grad1ente f~cou em torno e , atm.m

2.3.3. Reação de diluição.

Ao ser efetuado o corte, o látex e expulso dos laticíferos
devido ã queda brusca de pressão na superficie do corte. O látex e
cntao expelido por contração elástica dos laticífeross havendo simu~
t;nea expansao da área da casca de onde flui o látex. Com a perda de
grande parte do volume liquido o potencial hídrico dos vasos torna-'
se mais baixo que o das outras celulas do floema, do que resulta O
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transporte de água dessas células para o interior dos vasos. Isso
/

permite a continuidade do fluxo, obtendo-se um látex menos concentra
do que o das primeiras frações escoadas. Em termos médios, o Conteú-
do de Borracha Seca (DRC = Dry~ubber Content) das ultimas frações
corresponde a 75% do das frações iniciais.

2.3.4. Mecanismo regulador da parada de fluxo.

Antes de se dispor do conhecimento atual sobre os consti-
tuintes do látex, várias hipoteses, descartadas apos um período va-
riavel, foram aoresentadas para explicar o mecanismo ~q parada do
fluxo.

Pensou-se de início que o látex parava de fluir porque a
pressao interna dos laticíferos de~cia até o ponto de igualar-se co~
a pressão atmosférica. Um experimento simples, em que os cortes fo-
ram renovados com a remoção de lmm de casca, apos var1as paradas
sucessivas do fluxo, demonstrou que o látex voltava a fluir em quan-
tidades menores porém consideraveis. Há ainda pressão suficiente pa-
ra eXpllsão do látex após a parada do fluxo (Fig. 5).

A sangria sob condições assépticas invalidou a hipotese da
obstrução das extremidades cortadas dos laticíferos por bacterias ou
outros micro-organismos. Essa obstrução não é devido ao acúmulo de
particulas FW e lutoides intactos, conclusão essa obtido de estudos
com microscopia eletrônica.

Durante o escoemento a casca se contrai, sendo maior a
concentraçao às proximidade do corte •. Julgou-se que com a contraçao
a redução do diimetro interno dos laticiferos imp.disse o fluxo. Po-
rem. com a contraçao máxima das cascá não ultrapassa de 20 a 30 ni-
era, a contração dos laticíferos atinge apenas de 3,5 a 5,7 micra
por vaso, o que não é suficiente para obstruir o fluxo nos vesos,
cujo dizmetro interno é de 20 micra.

A explicação dada atualmente está baseada Ras propriedades
do soro B, dos lutoides. Várias evidências experimentais confir~am
que~ quando expelido; o conteúdo interno dos lutoides ê capaz de fOE
mar microcoágulos de látex, cuja ocorrencia ê maior nas proximidades
do corte. A parada do fluxo verifica-se em cada vaso isoladamente um
epos outro, havendo formação de microcoágulos desde o inicio do flu-
xo, os quais são expulsos devido ã maior pressão inicial. t interes-
sante inclusive notar o fato de que o lãtex das primeiras frações
escoadas é mais instavel (coagula ma1S facilmente) e tem maior teor
de Mg.

Os lutoides dos laticíferos ~a1S novos, os quáis contri-
buem com maior volume de l2tex, são mais instaveis e mais numerosos
q~e os dos laticíferos mais velhos (das partes mais externas da cas-
ca) cuja estrutura fibrilar interna torna-se desorganizada.



Não se conhece com bastante clarezá a(s) causa(s) da rutura õa
memb rana dos lutoides. Trata-se de uma membrana pouco estavel devido
a~ seu estado polarizado. Admite-se que ~ seguintes causas, talvczt

nao mutualmente exclusivas, sejam capazes de provocar a rutura da I

membrana e expulsão do soro B:

a) Choque osmótico devido a reação de diluição;
b) Alteração do potencial bioelétrico,com o corte, despolar!, I

zando a membrana;
c) Ação de rasgarnento por fricção durante o fluxo.

A natureza ácida do soro B e a presença de cations bivalentes!
pode promover a coagulação, porém não é imprescindivel. O soro Biso
lado, com os cations removidos~ é igualmente ativo, c que :emo~stra:
que as fosfatases ácidas são mais importantes. Como a quase totalid~
de dessas fosfatases estão contidas nos lutoides, foi proposto um
;!1ndice de Rut.ura " para descrever o estado dos lutoides no látex:

I R % = A.F.L. x 100, onde~
• . A.F.T.

A.F.L. = Atividade Fosfatásia Livre.
A.F.T. = Atividade Fosfatásia Total.

O total de soro B contido nos lutoides nao é suficiente para I

coagular completamente o látex pois o soro C inibe a ação floculante
do soro Bp mas cada lutoide ao expelir o seu conteúdo provoca urna
concentração localizada de soro B, capaz de formar um microcoágulo
Há alta correlação entre o 1ndice de Futura e o teor de Mg no látex,
o qual normalmente varia de 5 a 20 milimolar. Nos látices mais esta

·'0

veis i a relação P/Mg está redor de 3:I,)
,

2.3.5. Âreas da casca afetados pela sangria.

O deslocamento do l~tex de posição da casca cada vez mais ãis-
tintes do corte é que torna possível a manutenção normal do fluxo,ce
acordo com as curvas de escoamento características para cada grupo
àe clones. Há no entanto lli~aárea delimitada de casca onde o látex I

se movimenta e dentro dessa área são 'distinguidos os seguintes tipos
de ação, que caracterizam subdivisões dentro da área de casca aféta-
da pela sangria.

1) Ârea de exportação externa, ou arca de drenagem do látex:

Somente pode ser delimitada pela injeção em cadn árvo-
re, de substancias com isótopos radioativos, a diferentes '
distâncias do corte. n área de drenagem é delimitada a Dar
tir dos pontos de injeção em que não for destectada rad.í.oa-:

tividade no látex colhido.

2) ~rea de deslocamento.
O movimento do látex em direcão ao corte continua mes



mo após a parada de sangria pela obstrução dos Lar.í.cf fcros
às proximidades do corte. Desse modo o látex proveniente '
de uma área maior que a Ârea de Dr~nagem reconstitui pa~
cialmente em poucas horas o conteúdo dos laticíferos dessa
~area.

A delimitação da área de deslocamento pode ser fei
ta por medidas de contração da casca com dendrômetros mui
to sensiveis, pela produção de látl3x de puncturasa dif~ ,
rentes distâncias do corte e por variações do potencial
bioeletrico.A área de deslocamento envolve a área de dr2na
gemo

3) Ârea de reequilibrio:

Após haver cessado o movimento mais rap~do do lá I

tex, inclui a área de deslocamento, permanece uma di~eren-
ça de concentração de látex em relação com as outras ãr~as
da casca nao afetadas em poucas horas após a sangria; d2

onde o "látex se transloca lentamente e por períodos mais
extenso . Trata-se de ~~a área cuja delimitação torna-se t

muito dificil.
As diferenças de composição do látex a maiorés al-

turas do tronco, entre árvores sangradas e não sangradas,'
incluindo os ramos mais gros~9s, nos mesmos clones, e em
árvores de dimensões bastante uniformes, e uma evidência'
de que a sangria pode exercer influência a distâncias do
corte muito maiores do que se suspeitava até pouco teDpo.

A fig~ra 6 representa esquematic~mente distribuição espacial'
da area de drenagem mais a área de deslocamento, em árvore subme t í v

c a ao corte em meia espiral. Os r-e sultados dos diferentes métodos I

confirmam a configuração.apresentado na Figura 6, em que, nos cor
tes descendentes, há maior expansão no sentido vertical para baixo'
ao corte. A extensão horizontal é de 20 a 25% do comprimento do cor
te ampliando-se um pouco para cima de· cada lado. O látex que flui 1

das porções acima do corte não pode penetrar pelos laticíferos úão
sangrados, próximos ao cambio da casca em regeneração a não ser em'
pequenas áreas onde por descuido o novo corte chegou a atingir °
lenho. O seu deslocamento para o corte é predominantemente late~al.

O volume de látex escoado é proporcional ao comprimento da~ ~
area de drenagem abaixo dos cortes descedentes, ou acima dos co~t~s
ascendentes. Nas árvores mais produtivas esse comprimento chega a
ultrapassar os 100cm, sendo comQ~S os valores de 60 a SOem registr~
dos na literatura. Na sangria por puncturas ao longo de uma faixa I

vertical, ainda em fase experimental, o número de furos àepende ~a
area de crenagem de cada furo. Co~ furos em número excessivo as

10
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# areas de drenagem se EO~rep?em e não há aumento do volume ~scoado. De
~odo análogo, na sangria das seringueiras silvestres, deve ser evita-
do a sobreposição das áreas de drenagem nas árvores com mais de 1 pa!
ne 1 de corte.

As areas de drenagem e deslocamento podem ser consideradas como
"drenos" ativos, devido a alta atividade metabólica de reconstituição
do látex e constituintes celulares. Esse "dreno" compete com o "dr~ 1

no" da casca em regeneração, de modo mais imediato e também com o
crescimento da planta um todo. Por essa razão, um repouso eventual da

~
sangria favorece a regeneração da casca e o crescimento das árvores 1

nao sangradas é mais rápido.
O limite mínimo de circunferência do tronco para o início da e~

t.r açâo do látex leva em conta essas circunstâncias. A àpr'; ~;(' -:-...:&:-.::'0;

3. dar ou nao repouso anual às árvores é de cunho em';- ..\..~'_...1 t.~~e conô-
mico.

Mesmo com o látex proveniente da área de reequilíbrio, a recons
~tituição do látex extraido nas sangrias depende principalmsnte da ati
vidade biossintética dos laticíferos das áreas de drenagem e desloca-
mepto. Desse modo, a frequên~ia d~ r.orte deve levar em conta esse fa
tor.

Devido à maior extensão para baixo nos cortes descendentes,
quando estes atingem menor altura no tronco; maior porção da área de
drenage~ passa a ser constituida pelo cavalo, quase sempre menos pr~
dutivo que o enxerto. Por essa razão, -nos cortes em 1/2 espiral, há '
um aumento de produção quando se procede à mudança de painel, passan-
do assim a cortar a maior altura do tronco.

2.3.6. Influência dos fatores ambientais no volume de fluxo.

Do que já foi exposto sobre o papel da pressão de turgência no
escoamento, bastariam os conhecimentos elementares sobre as relações'
água/planta para se infe~ir sobre a impor~~n~i~ rlesses f?T0~~~ ~ vo
lume cresc~nte de novas informações e o relato quantitativo de dados'
mais antigos justificam no entanto a abordagem do assunto, em maior;
estensão de forma superficial.

A influência de hora do dia sobre o rendimento da sangria e
LLus t'r-ado de forma muito clara na Figura 7. Verifica-se que as produ-
ções máximas são obtidas entre ~ horas da noite e 7 horas da manhã.'
As sangrias feitas entre 12 a 14 horas corresponderam a queda C2 30%:
da produção, havendo perfeito acomparnhamento da curva de perda de pr~
dução com a curva de defict de saturação de vapor d'água no ar. Nes I

sas condições de maior velocidade de transpiração desenvolve-se maior
t$nsão no xilema, para onde se desloca part~~~~ua do_flo~ar do

Jl



No que se refere a produtividade" primária importa medir os parâ-
metros relacionados com a eficiência do uso de água.

Quanto à produtividade econômica em seus aspectos ligados ao me
canismo de fluxo de látex, sem considerar a dependência que existe em
função do crescimento vegetativo, são "muito elucidativas as informa
-çoes sobre a existência de grande variabilidade interclonal das flutua
-çoes estacionais do índice de Obstrução. Verificou-se recentemente na

India, que o clone Tj 1 aumentou sensivelmente o índice de Obstrução '
no período seco; com proporcional redução da produção enquanto houve '
~2quena variação do 1.0.%, nos clones GTl e PB 5/60, cujas produções I

:0 sofreram grande flutuação durante o ano.
A solução mais eficiente para a redução do "stress" hídrico por

várias espécies de plantas é o maior aprofundamento e profusão do sis-
tema radicular. Espera-se detectar esse tipo de comportamento nos cIo

que resulta perda da pressão de turgência. Como a transpiração ~ maior
~ / -do lado das arvores que recebem radiaçao solar direta, na sangria em

meio espiral, em seringais jovens que começam a ser explorados espera-
se produção um pouco mais alta abri~o-se os paineis do lado oposto
ao nascente, sendo esse efeito mais nítido nas borbaduras.

Apesar das maiores possibilidades de aproveitamento d'água pelo'
aprofundamento radicular, a seringueira comporta-se como espécie "pre-
ventiva", reduzindo as perdas transpiratorias pelo rápido fechamento'--dos estômatos~ ao redor do meio dia.

Para as condições da América Latina, em que já se demonstrou que
o obstaculo à expansão da heveicultura representado pelas doenças das
folhas pode ser contornado com o plantio em área de escape, carcateri-
zadas por estação seca bem definida, e cuja maior garanr~= de escape ,
com produtividade econômica dentro de um limite máximo ainua por dete!
minar, depende da maior duração e intensidade do período seco, torna-I
se de grande importância a seleção de clones de maior resistência à se
ca.

A variação interclonal de resistência a seca foi primeiramente '
relatada, desde 1941, para as condições. da bacia central do congo,onde
sob apenas 1.200mm de pluviometria anual e 6 meses secos, apenas o elo
ne Tj 16 chegou a justificar econômicamente o plantio.

Mais recentemente, na India, onde as áreas disponiveis para arn
pliar a heveicultura apresentam estação seca pronunciada, relata-se a
maior resistencia a seca do clone GIl.

Em ambos os casos, pela literatura consultada, não fica claro se
os parâmetros com que se avaliou a resistência referem-se à produtivi-
dade primária (crescimento ve qe t.a t.LvoL, à produtividade de látex, ou a
~T!'hos.
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nes brasileiros, como critérlo de seleção e melhoramento de clones pa-
ra áreas de escape, alem dos criterios mais clássicos de comportamen-
to hidrico das folhas, tais como restrição por fechamento estomãtico,
transpiração cuticular, tolerância ao resseca~nto, taxas fotossinte-
ticas e transpiratórias sob diferentes condiç6es de potencial hicrico.

2.3.7. Drenagem de nutrientes minerais.

o Quadro n9 1 apresenta os dados de exportaçao de nutrientes
minerais das ~rincipais culturas tropicais. A borracha, por se tratar
essencialmente de um hidrocarboneto, e a que exporta, sendo as quantl
dades de nutrientes extraidas, devidas a presença dos constituintes
não-borracha.

Os dados apresentado no Quadro I sao valores médios. Pelo Qu~
dro n9 2 têm-se melhor ideia de variabilidade interclon~: da drenagc~
de nutrientes com a sangria, quanto se colhe o látex para processame~
to posterior. Com a coleta apenas de coágulos, grande parte dos nu-
trientes e devolvida ao solo com o soro.

Se na fase de exploração a seringueira exporta pouca quantida
de de nutrientes minerais, não se deve inferir que a adubação tão im-
portante para a cultura, principalmente na fase jovem, qBndo grande'
quantidade de biomassa e formada, com a correspondente incorporaçao
de nutrientes (Quadro 3). A exigência de solos com bom arejamento es-
tã ligado a maior capacidade respiratória das raizes, duas vezes ma10r
que a do cacau. Disso resulta maior capacidade de extração de nutrien
tes pelas raizes da seringueira por unidade de superficie absorvente
e também a necessidade de maiores cui~ados para evitar a compactaçao
dos sol08 argilosos, devido a reduçio ;do volume de poros. Nas mudas
em sacos plásticos o solo deve tambe~ ter poros idade satisfatótia e
principalmente boa drenagem, com numero suficiente de furos nas p3re-
des dos sac~s, evitando-se o excesso·de regas.

A seringueira cresce bem nos solos de vãrzea inundados perio-
dicamente, ma~ nesse casa, a agua em movimento contem bastante oxigê-
nio para as raizes, o que nio acontece nos igapós, nos quais nao há
ocorrencia de seringueiras e nas poças de água estagnada.

Um aspecto da nutrição mineral da seringueira aparentemente
negligenciado e o da ocorrência nos meristemas apicais, na casca e
nas folhas, de drusas de oxalato de cálcio em maior ou menor frequên-
cia, mesmo quando crescendo em solos com baixo teor de cálcio, o que
a caracteriza como planta calcifoba, por imobilizar o cálcio na forma
de drusas. Esse fato enfraquece o valor diagnostico da analise foliar
para esse elemento. L3
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2.3.8. Esgotamento fisiológico (Brown Bast Diseaseou BB)

Trata-se de enfermidade conhecida há bastante tempo, sendo
considerada normal a ocorrência de pequena percentagem por "stanry
de sangria.

- Sintomas: o pr1me1ro sinal visível e o secamento parcial
da superficie de corte, com paralização do fl~

xo nas zonas afetadas, cuja coloração torna-se marrom ca
da vez mais escuro a medida que progride a anomalia. As
zonas afetadas não se limitam ã superfície de corte, apa
recendo, pelo contrário, primeiro a maiores distâncias
porem o esgotamento geralmente so começa a ser percebido
com o aparecimento de áreas no corte por onde não flui o
látex.

Se a sangria for imediatamente interrompida, há g~
ralmente boa recuperação do painel, mas sendo oLin8idos'
estados mais avançados, o câmbio passa a funcionar deso~
denadamente produzindo nova casca com excesso de nodosi-
dades que tornam impraticavel o corte.

As pessoas menos avisadas sempre ocorre a ideia de
que a árvore está mo~ta ou está morrendo, mas isso só p~
deria acontecer se houvesse completo anelamento do tron-
co em faixa de certa largurª.

- Causas: o esgo~amento fisiológico tem como causa geral a
intensidade de sangria excessiva, sendo mais pr~

judicial o aumento da.,intenssidade por maior frequência'
de sangria do que por maior ,comprimento de corte. Os cl~

,
nes mais sensiveis do esgotamento têm geralmente maior'
duração de fluxo (baixo I.o~%).

Em ensaios ue sangria intensslva com anelamento ou elimina
çao da copa, verificou-se que o teor de carbohidratos, incluindo o
amido de reserva da casca, não sofre grande alteração ate o início'
da desordem. Posteriormente verifica-se que o teor de sacarose do '
látex (e não dos carbohidratos totais da casca) sempre se reduz com
a maior intensidade de exploração. O teor de sacarose foi assim pr~
posto como um índice diagnóstico de intensidade de exploração, mas
não se estabeleceu uma relação causal entre os níveis de sacarose e
o esgotamento fisiológico. Em seringueiras em repouso a sacarose no
latex está em volta de 10-14 gramas l-I, ou um pouco acima desse va
lor. Consideram-se volumes normais para plantas em exploração 1-2g,
.,-1 d . .,-1~ ,sen o os valores aba1xo de 19. ~ geralmente comuns nas plan-
tas sob regime de exploração exceSS1va.

A explicação mais aceita atualmente para o esgotamento fi-
siológico e de que sob intensidade excessiva de sangria, há forma I



çao de microcoagulos a certa distância do corte, pela rutura de lutoi
des, interrompendo a circulação na área afetada, não estando tambem \
perfeitamente claro qual ou quais as causas de rutura dos lutoides.

Com a sangria muito intensa, aumenta a perda de proteinas e
de RNA, o que tambem já foi apresentado como causa principal e sem dú
vida maior dificuldade para a regeneração do látex e deve contribuir'
para o desenvolvimento da doença juntamente com a redução do teor da
sacarose e da permeabilidade da membrana dos laticfferos.

2.3.9. Fatores componentes da produção de borracha.~

A seringueira pode ser comparada a uma fábrica de borracha.A
eficiência de uma fábrica de borracha, ou de qualquer sistema de
transformação de um produto em outro, depende dos seguintes fatores:

a) Disponibilidade de materia prima;
b) Tamanho das instalações e da maquinaria;
c) Eficiência int~ínsica da maquinaria; e
d) Estocagem e escoamento da produção.

A analogia com a fabrica natural de borracha pode ser visua-
lizada considerando-se isoladamente esses fatores componentes da pro-
dução.

a) Disponibilidade da materia prima: ~ representada pela di~
ponibilidade de sacarc-

se no interior dos laticíferos. O latex contem essencial-
mente sacarose e pequena concentração de rafinose, como
únicos carbohidratos em estoque, sendo a sacarose utiliza
da na síntese da borracha e'na liberação de energia neces
saria ao processo de síntesE.

Como na maioria das plantas, na seringueira a saca-- -,rose e a forma em que os carbJhidratos sao transportado
no-flgema, ao'longo dos tubos crivados ou atraves das c~
~ulas parênquimatosas.

A casca possui amido como carbohidrato de reserva,?
tambem encontradc nos raios medulares do lenho próximo a
casca, mais ha evidência de que o fornecimento de sacaro-
se aos laticíferos depende primariamente do transporte
nos tubos crivados, ou seja, a materia prima para a sint~
se de borracha depende em via direta do produto imediato'
da fotossintese. Entre as evidências mais importantes de
ve ser citado que o teor de sacarose nos laticfferos e
ma10r nos meses de maior radiação solar, da qual depende'
a fotossfntese e tambem que a produtividade esta correla-
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cionado com o diâmetro e frequencia dos tubos crivados dos
quais depende o transporte de fotoassimilados.

Qualquer interferência que venha a reduzir a quanti-
dade de sacarose transportada para os laticíferos, como se
ja, a redu~io da superfície foliar devida a enfermidade ou
deficiência minerais, ou ainda a interrupçio do fluxo des-
cendente da seiva pelo anelamento acarretará a reduçio da
produção.

b) Tamanho da fábrica. A analugia ~efere-se ao volume total'
dos laticíferos na área de drenagem'

do látex.
o cara ter ma1S fortemente correlacionado com a produ

çao e o numero de aneis dos laticíferos, dada a grande v~
riábilidade existente. O diâmetro interno dos vasos e tam
bem importante, por influir no volume total e nas caracte
rísticas hidrodinâmicas do fluxo. Quanto maior o diâmetro
menor resistência ao fluxo, porem esse ê u~ "L< ~~r peliCO

variavel nos clones diploides.
Considerando-se cada anel individualmente a densida-

de, ou seja, o número de aneis por unidade linear e ta~ ,
bem um carater a ser levado em conta, mas cuja variabili-
dade e importância e menor que a do número de camadas de
laticíferos.

I • • •A espesura de casca esta correlac10nada pos1t1vamen-
te com o numero de aneis. Hã no entanto necessidade de
contagem do nú~ero de aneis nos trabalhos de seleção, jã

"

que variações apreciáveis :sio encontradas em indivíduos
ou clones com casca de mesma espessura. Com a espessura'
da casca depende do diâmet~o do tronco, há correlação en
tre diâmetros c número de aneis de laticíferos, o que faz
sentidos jã que a formaçao dos ane1S depende da atividade
do câmbio. Em enxertos de copa o numero de aneis ê maior'
nos troncos sob copas que -provocam maior engrossamento,
dentro de um mesmo clone. E provavel entretanto que a co
pa exerça influência na diferenciação de aneis independe~
te do crescimento do tronco e tambem altere o índice de
Obstrução. Em plantas ate 3-4 anos de idade, o número de
aneis e o índice de Obstruçio respondem por 60% de varia-
bilidade de produçio. Em plantas adultas o efeito co 1.0.
% ê maior que o do número de aneis. 16
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c) Eficiência da maquinária. A sacarose dentro dos laticífe
ros é desdobrada pela glicoli-

se em ácido piruvico, como nos outros tecidos, com a pro
dução de ATP, que a~azena energia prontamente utilizá ~
vel na sintese de borracha.

O processo da glicolisc pode continuar nos mitocôn
drios até os passos finais do ciclo de KREBS (respiração
aeróbica), com formação de CO2 e H20 e mais liberação de
energia, ou seja, produção de mais ATP, porem sem formar
unidades de construção da moléculas de borracha.

Antes de participar da glicólise propriamente dita
a sacarose sofre a ação da invertase e se desdobra em
glucose e frutose.

Na sintese de borracha o ácido piruvico e descarbo
xilado e a unidade acetato restante combina-se com ace
ti I coenzim a A.

A união de três unidades de construçao acetato (2'
átomos de carbono) por intermédio de acetil coeL~1na A~'
conduz ã formação do ácido mevalônico com 6 átomos de
carbono, que por descarboxilação produz a unidade isopr~
no de construção da molecula de borracha e de todos os
outros polisoprenoídes, tais como os carotenos, os óleos
essenciais~ a guta-percha; e inclusive o colesterolscons
tituindo o ácido mevalônico a "encruzilhada" nos caminhos
metabólicos da biosintese destes compostos.

Essa descrição sumária da sintese da borracha,pela
.polimerização do isopreno~ press~p~e a existência de um

número bem maior de passos intermediários que os aqui
des cri tos.

r a constelação de todas as enzimas e cofatores
que participam deste processo que constituem a maquin~ ,
ria essencial da síntese de borracha nos laticíferos, d~
pendendo portanto da ativ~dade enzimática a velocidade
de síntese, do que depende a produção de látex nas san
griss sucessivas.

Só recente~ente tem a pesquisa voltada sua atençao
para o estudo do sistema enzimático dos laticíferos.Sabe
se agora, por exemplo que a ação da invertase no desdo '
bramento inicial da sacarose, e um fator limitante do
processo tal como o destino do ácido piruvico na "encru-
zilhada" do fosfoenol pirúvato. A medida que novos conhe
cimentos venham a ser acumulados e possível prever a de

1'1-
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cha e 2p5 vezes maior que o do amido.
o fndice de Área Foliar máxima registrado foi de 6.3. Como'

nos plantios comerciais e feito o desbaste, devido a variabilidadef

de crescimento, o máximo de produtividade, na epoca do fechamento
das copas, foi de 24 ton.ha-l realmente medida. Do 19 ao 59 ano

-1produtividade cresceu de 1 a 14 ton.ha ,com clone RRIM 501.
A partição de assimilados para a produção de borracha var~a

erandemente entre clones, sendo 11.1%, para o RRIM 501, e de apenas
3% para o RRIM 612. Um pico teorico de 6 ton:l de produção de bor '
racha seca foi calculado, pela combinação dos dados dos clones de
ma~or produtividade primária com os de maior coeficiente de parti

a

/

terminação de outras enzimas cuja velocidade de açao p~
de estar controlando a velocidade do processo, o que
conduzirá a pesquisa visando ao co~role de sua ativida
de pela aplicação de substâncias ativadoras ou, que tem
maior sienificado ainda, os trabalhos de melhoramento'
passarao a contar com um novo parâmetro de julgamento
atraves do estudo do sistema enzimático, para a avalia-
ção preccce da produtividade.

d) Estocagem e escoamento da produção. Completa-se a analu-
". '_:".' . ,».~:g~~.:. c~!!l/~~~~ejá .foi

exposto sobre a fisioloogia do fluxo de látex.
. ! .; .1. '"! ~: .: ~ .~

2.3.10. Produtividade primária e partição de assimilação para produ
ção de borracha.

A eficiência fotossintetica calculada para a seringueira em
torno de 2,8% pode ser considerado relativamente alta para uma esp~
cie arborea que fixa carbono pelo ciclo C3• Calculou-se para o clo-
ne RRIM 501, entre 5 e 6 anos, com "stand" ideal, sem falhas. a pro
dução de 35,5 tono ha-l de materia seca. Para o cálculo da eficiên~
cia fotossintetica deve-se considerar que o valor calorico da borra

çao.
A seleção para arquitetura de copa ma1S compacta e o manejo

para esgalhamento mais baixo conduziria ao ideotipo de seringueira'
para o máximo de produção de borracha. Nas condições naturais de
floresta o grande aloneamento dos entrenos e um cara ter muito efi
ciente de adaptação na concorrência por luz. pois permite ã planta'
ganhar maior altura mais cedo. O carater entreno curto deve ser in
cluido como uma das metas do melhoramento para a serineueira culti-
vada. Nesse caso, deixará de ser gasta a grande quantidade de foto'
assimilados para a construção de galhos e ramos muito longos, os
quais não.contribuem para produção e representam apenas tecido de '

Ilfconsumo.



03. - FENOLOGIA
•

3.1. Em plantas jovens.

Tanto nas plantas de pe-franco como nos enxertos, o~res
cimento longitudinal do caule da seringueira, na fase jovem, carac'
t eri za+ se por períodos s u ce s s avo s de r~pido alongamento a I ternados
com fases de inatividade. As novas folhas são formadas durante o p~
ríodo de atividade apica1, sendo maior o tamanho dos pecíolos e l:~
bos nas folhas basais de cada lançamento, cujo contorno lembra o
formato de um guarda chuva, com as folhas superiores reduzindo-se
em tamanho, em direção ao ipice. (Figura 8). A duraçio de um ciclo'
de crescimento, compreendendo a quebra da dormencia da gema apical,
crescimento e nova fase de dormência e muito variavel. Melhores con
dições de nutrição mineral podem reduzir a duração da fase de dOE '
illencia e dar maior rapidez ao crescimento do novo fluxo, porem o
efeito do "stress" hídrico e mais importante, sendo comum a ocorrê~ I
cia de estacionamento do crescimento durante a estação seca, em 10
cais de clima Ami em Awi, principalmente quando o plantio e feito'
com atraso, já no fin~l de estação chuvosa, sem tempo suficiente p~ I
ra o maior aprofundamento da raiz pivotante. Sob condições favori ' /
veis, os novos fluxos formam-se em períodos de 40 a 45 dias mas com
niveis baixos de nutrição mineral, mesmo na estaçao chuvosa a dura-
ção dos ciclos e superior a 2 meses.

Ainda não há dados de pesquisa sobre mecanismo que con
trola a paralização da atividade da gema apical, a manutenção e a
quebra da dormência. A maior duração'da fase de dormência no perío-
do seco, em plantas com raizes pouco profundas pode ser devida ã
produção de ácido abscíssico nas folhas, mas essa hipótese nio e su
ficiente para explicar porque o cres~imento tambem ~ intermitente- - ,durante a estaçao chuvosa, a nao ser que se comprove que mesmo nes
sa fase, o provável deficit hidrico nas folhas jovens, durante as
horas de maior transpiração, seja suficiente para produzir ácido
abscíssico em quantidade capaz de i~duzir dormência. Caso se confir
me a informação preliminar já obtida, de que o crescimento das ra1
zes e continuo deve-se concluir como menos provável que a peiodici'
dade de crescimento do caule, seja devida a flutuação dos níveis de
hormôni . produzidos nas plantas de raizes em crescimento (citocinl
nas ou/e giberalinas). f pouco provavel tambem que a paralização do
crescimento seja devido a carência de carbohidratos, uma vez que os
meristema apicais cont~m grande quantidade de grãos de amido em to
das as fase de desenvolvimento. Aplicações repetidas de acido gibe-
relico em gemas de enxertos de tocos acelerou e uniformizou a brota,g
_..2_ I



Os ciclos d~ cresciôento apical compreendem 4 fases,
lacionadas co ~ 1 d ..m o n1ve e at1v1dade do meristema (gema) apical e
com as fases de desenvolvimento foliar (Figura 9).

- Estagio A" a e . 1 .-_........I_O<:-"..:...~. g ma ap1ca an teri, ormen te em repouso, en
tra em atividade de divisões célu1ar e mor

forgenese (formação de primordios foliares e de gemas axilares). O
entuôescimento da gema e- fac1'1 t " 1 d .men e V1S1ve eV1do o afastamento da
escama protetoras, expond '.o as escama 1nter10res~ de cor verde ma1S

re

çao da gema. Se o toco for plantado com gemas em plena dormênciap o
/

enraizamento do toco precede a brotação e esse talvez depende de gi
berelinos produzidas nas pontas das raizes. A aplicação auxinas na
pivotante do toco acelera e estimula a brotação de~aizes. ~ inte
ressante fazer notar que na planta decapitada não arrancadas, há
formação de mucilagem que restringe a perda d!água pelo corte,o que
nao acontece nos tocos arrancados, cujas raizes são podadas. Em uma
população de plantas jovens (viveiro ou jardins clonais), sempre se
encontram plantas em alongamento depois das primeiras pesadas, ou
de irrigação em seguida a periodos prolongados de seca. Para uma
mesma plantas as fases sucessivas de crescimento e repouso tem dura
ção variável o que torna ainda mais dificil a sincronização da feno
logia.

Há casos pouco frequentes em que algumas plantas de uma
população deixam de apresentar crescimento longitudinal intermiten
te. O meristema apical continua a produzir folhas do mesmo tamanho
durante períodos de duração variável. Em literatura inglesa essas
plantas são chamadas "bottle-brush" (escova de garrafa).

A ocorrência de "bottle-brush" está geralmente associada
com a carencia de boro, tendo no entanto também sido induzida com a
eliminação dos foliodos lateráis jovens e repetida reduç~o com cor
tes sucessivos da área de foliodo central. Esse fato reforça a
idéia de que a dormência da gema a pIc aL é causada por fator(es) pr~
duzido(s) pelas folhas jovens em crescimento.

A falta de sincronização dos fluxos torna necessária
maior frequência de aplicação de fungicidasp devido à presença cons
tante de folíodos jovens na população.
3.1.1. Estágios Foliares.

claro.
Este estágio dura em média 9 dias.

Estágio B: e a fase de alongamento. A atividade mitoti
ca (divisão celular) no moristema apical

prop riamen tedi to red z . 1u -se senS1ve mente a partir da fase inicial do
7v()



alongamento, sendo nula quando o crescimento torna-se ma1S rápido,
ficando restrita aos folíodo, gema em desenvolvimento e ao meriste
ma subapical, responsável pelo crescimento longitudinal, juntamen-
te com o alongamento celular. No estágio B, que dura em media 10
dias, são distinto dois sub-estágios.

Bl - Folíolos na posição vertical com o ~pice voltado'
para cima, fortemente carregados de antocianina.Os.

primõrdios basais formam escamas ou catáfilos, portando uma gema'
axilar, com ma10r distância ~ntre si que entre as folhas verdadei-
ras. Nesses catãfilos hã geralmente nectãrios extraflorais, visita
dos por formigas.

B2 - Ápices dos folíodos voltados para baixo, coloração
antociânica menos intensa. Esta e a fase de maior velocidade de
alongamento do eixo caulinar.

Estãgio C: folíodos pendentes, flácidos, de cor verde
clara. Paralização do crescimento longitu-

dinal do caule. Os últimos primõrdios foliares que c egam a atin '
gir o formato de pequeninas folhas trifoliadas, abortam e caem 10
go apõs. As últimas folh~s:persistentes do lançamento como já ex
posto, são bem menores que as folhas basais. Os primõrdios folia'
res que surgem apos as pequenas folhas que abortam não s~ ~escnvol
vem ate o estágio de folhas, mas transformam-se em escamas que pr~
tegem o meristema apical e os primordios foliares internos que pa
ralizam o crescimento. A duração e de cerca de 8 dias.

- Estágio D: é a fase de dormência da eema apical com
folhas totalmente amadurecidas, entretanto,

cerca de 4 dias antes do estágio A torna-se visive1, o meristema '
apical já entrou em atividade mitoti~a, tendo formado os primeiros
primordios que se transformaram em catáfilos basais áo novo en
trena. O estágio D dur~ geralmente 13 dias sob condições normais
de crescimento ativo.

A atividade cambial, da qual depende o crescimento radl
cal do tronco, segue tambem um ritmo períodico dependente da peri~
dicidade do meristema apical. Na maioria das dicoti1edôneas o ní
vel de auxinas e o principal fator de contrô1e de atividade cambial
e o mesmo ocorre com a seringueira. Com o inicio da atividade do '
meristema apical (estágio A) a sintese de ácido indolacetico aumen
ta, sendo que o pico de produção pelas folhas jovens ocorre no Es
tâgio ~' para decrescer durante o estágio C. As folhas maduras (e~
tágio D) produzem muito pouco auxina na Figura 10). ~ justamente
a partir do estágio A e durante o estãgio !' que o câmbio entra em
atividade, o que torna possivel o destaque integro da "janela" da

:;lI
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3.1.2. Formação de laticiferos em plantas jovens.

cesca para a enxertia e plena atividade cambial que favorece o p~
gamento.

Explica-se assim a importância do bom estado sanitário
dos foliolos jovens para sucesso de enxertia de base.

Em plantas com á~a foliar muito reduzida devido ao
at1aque de doenças e/ou carências minerais ocorre justamente o
oposto. Os conceitos de "fonte" e"dreno" permitem interpretar fa
cilmente essa ocorrência. Os drenos correspondem aos tecidos em '
crescimento ativo ou de intensa atividade metabólica, onde são
utilizadas as substância transportadas dos tecidos onde estão ar
mazenadas ou são produzidas (fontes).

Um apice em crescimento ê um dreno muito forte de car
bohidratos, aminoácidos, nutrientes minerais e outras classes de
substancias utilizadas no crescimento. Em plantas desprovidas de
folhas, a reserva de carbohidratos ê muito baixa e ê provavelmen-
te quase toda mobilizada para o crescimento apical. Desse modo
a~esar do melhor suprimento de auxinas para o cimbio, sua ativida
de fica limitada pela carência de carbohidratos. Consegue-se des
tacar a casca quando as f~lhas do último lançamento estão maduras,
durante um perlodo mais curto que nas plantas bem enfolhadas. A
predominincia do dreno constituido pelo novo lançamento em cresci
mento explica a baixa taxa de pegamento da enxertia de copa feita
nessa fase.Obtem-se sucesso satisfatório com a gema apica! consi-
derando-se que o local da enxertia está próxima da fonte de auxi-
na cuja cencentração apresenta um gradiente negativo basipeto no
caule. Quanto a enxertia de base, ê comum a redução drástica da
taxa de pagamento no pico da estação chuvosa quando as chuvas
diarias impedem a aplicação frequente de'.f ung í c í da de sorte que
os foliodos novos são fortemente atacados.

Ha evidências, que necessitam ser confirmadas por
ma~or volume de pesquisa, de que cada novo lançamento corresponde
ã formação de um novo anel de laticiferos na casca do caule, com
correspondente formação de um anel de lenho no xilema (Figura 11).
Desse modo, foi constatado que abaixo do primeiro nó, o número de
aneis ê igual ao número total de lançamento, com um anel a menos,
no sentido acropeto. para cada entrenó consecutivo. Em plantas
que se mantêm desde o inicio como "escovas de garrafas" foi enco~
trado um único anel. por nao t2r havido periodicidade de cresci
mento ( Figura 11).

3.1.3. Juvenilidade.

O termo juvenilidade expressa um conjunto de caract~ '
ristica das plantas, tais como facilidade de enraizamento, cresc~
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mento ortotrôpico (vertical) viGoroso e inabilidade de floração.
Certas plantas apresentam folhas de formato diferente no tecido'
juvenil, geralmente não lobadas, como na batata doce, ou com d~
ferente filotaxia, como no cacau. Na pimenta do reino, ~ ramos'
ortotrópicos (juvenis) sao também facilmente distinguido{ dos ra
mos plagitrópicos que produzem por estaquia plantas de floração'
precoce e pequeno porte. Na realidade trata-se de um termo ina
propriado, pois não significa idade menor dos tecidos, mas just~
mente o contrário, Ja que os tecidos juvenis são geralmente
aqueles mais proximos das raízes, portanto mais velhos.

° conceito de juvenilidade, do ponto de vista de meca
nlsmo é também muito vago, pois que engloba diferentes caracterís
tica morfogenéticas, tais como as acima relacionadas (ausência'
de floração, enraizamento, formato das folhas, espinhos maiores'
em Citrus, crescimento ortotrópico etc) que certamente sao con
trolados por mecanismo específicos diferentes. De um modo genéri
co o controle deve situar-se ao nivel da expressão do código g~
netico. Nos tecidos "juvenis" estão ativos certos gens q e con '
trolam as características de juvenilidade e vice-versa nos teci-
dos r, maduro". Esse controle da atividade genética não está com
pletamente esclarecido, havendo evidências da participação de
hormônios e/ou de proteinas não histônicas, que envolvem seleti-
vamente certos "loci" genéticos dos cromossomos, impedir .:: : 13 i

expressão fenotipica (genes apagados). Na multiplicação vegetati
va da planta não é válido portanto esperar homogeneidade da popu
lação obtida de estacas ou gemas retirados indistintamente de te
cidos "juvenis" e de tecidos "maduros".

Na literatura sobre a seringueira sao frequentes as
referências de matrizes de pé-franco de excelentes característi-
cas agronômicas não reproduzi das na eeração obti
da por enxertia de gemas retiradas dessas matrizes. Trata-se cer
tamente de casos em que o potencial genético ativo (gens acesos)
diferia do existente no estado juvenil. ° ideal teria sido cor
tar essas matrizes a cerca de I,SOm a 2,Om de altura do tronco
aguardar a brotação das gemas do tecido juvenil, das partes ba
sais do tronco, para retirar borbulhas das hastes juvenis. Sendo
impossivel esse procedimento devem ser escolhido os ramos com
malor tendência ortotropica do ápice da copa (guias).

Os enxertos de borbulhas dos ramos laterâis de pla~ '
tas têm crescimento pouco viGoroso, com as brotações iniciais
muito inclinadas, as vezes quase horizontais. Das gemas basais
dos "pés-francos" obtêm-se enxertos de b rot a ç ao vigorosa, em posi

13 -
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çao vertical, justapostas ao eixo do "cavalo" e fortemente carreg~
dos de antocianina. Quando se faz a desbrota de tocos enxertados
sem o cuidado de eliminar com o canivete a base do brot~ ou se a
desbroto e feita erroneamente com a mao, os tecidos de ~se tem a
capacidade de regenerar gemas adventícias (trata-se realmente de
formação de calo e neoformação de gemas), o que nao ocorre na des-
brota de caules de clones (enxertos de jardim clonal).

As estacas obtidas de pés-francos, até 90-100cm de altu
ra, enraizam com muita facilidade, perdendo essa característica de
juvenilidade a partir dessa altura. Tal não ocorre com as plantas'
jovens (enxertadas) dos "jardins clonais", em que alguns clones só
mente enraizam satisfatoriamente em propagadores de neblina. Cer v

tos clones que não enraizam sob neblina, mesmo com a aplicação de
fitorreguladores foram induzidos ã enraizar quando enxertados com
gemas basais de "pes-francos", que após a brotação passaram a cons
tituir as folhas das estacas.

As hastes dos jardins clonais, nao têm o mesmo grau de
juvenilidade das plantas de pe-franco (não enraizam facilmentes o
ângulo de saida das brotações com a vertical e menos agudo e o
teor de antocianinas e geralmente mais baixo). Obtêm-se no entanto
plantas vigorosas o que não é regra para as gemas de r2mJS das
plantas adultas. Têm-se verificado que as gemas das axilas folia'
res das hastes de jardim clonal, produze~ brotações inici"_s m21S
vieorosas que as gemas de catafilos, porem essa diferença torne-se
inperceptivel a partir de I a 2 anos. A heterogeneidade devida a
variabilidade dos porta-enxertos e muito mais significativa que a
devida ao tipo e posição da gema das hastes de jardim clonal.

3.2. - Em plantas adultas.

A partir do 39 ~no de idade, após a formação da copas a

seringueira deixa de produzir fluxos sucessivos de lançamentos sob
favoraveis ao crescimento: Os fluxos passam a apresentar proemine~
te periodicidsde anual, caracterizada pela senescências (amareleci
mento~ ou coloração antociânica) e queda das folhas, seguida de n~
vo fluxo apos um período de 2 a 6 semanas em que a planta fica de~
falhada. Esse comportamento e típico de especies como H.brasilien-
sis e H.benthamiama, ao passo que há espécies que retem a folhagem
do ano anterior ate após o novo reenfolhamento (Ex.H.pauciflora~
H.spruceana). Em analogia com as plantas de clima temperado, a li
t erat ura internacional denomina de "hibernação" esse período de
senescência e queda das folhas ate o novo reenfolhamentos ou em
algumas publicações, apenas a fase em que a ~lanta permanece des
f o Lha d a , Â4
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A duração do período em que as plantas permanecem despr~
/

vida de folhas depende da Sua constituição genética, da intensidade
e duração do deficit hídrico na estação seca e tambem das condi
çoes de nutrição mineral. A carên9fa de Mg antecipa a senescencia e
a de nitrogênio retarda o aparecimento de novos fluxos com maior de
suniformidade cronológica entre plantas.

A longevidade das folhas de plantas adultas das espécies
caducifólias ê portanto inferior a 11 meses, incluindo-se no desco~
to a fase de senescência. Sua fase de maior atividade metabólica,
particularmente quan ) ã síntese de proteinas não ultrapassa a 5-6'
meses. Essa ê a razao porque os adubos, principalmente os nitrogen~
dos, não devem ser aplicados depois de 4 meses do reenfolhamento.

A longevidade das folhas depende do controle hormonal da
íntese de proteinas. O estudo do balanço entre promotores e inibi-

dores em folhas de seringueiras adultas (clones Tj 1 RRIM 501,
H.brasiliensis) não mostrou variações anuais significativas dos ní
~is de cinetinas ou de ácido abscissico. Um decréscimo substancial
do nível de auxinas livres foi no entanto detectado entre 3 a 5 me-
ses antes da queda das folhas, seguido por novo acrescimu acompanha
do de senescência (Figura 7), devido.provaveimente ã liberação de
auxina ligada.A camada de abcisão forma-se 3 a 4 semanas antes de
qualquer sinal visível de redução da clorofila. Desse fato se deduz
que o funcionamento das folhas como órgã~s fornecedores de fotossi-
milados torna-se restrito a partir de um pouco menos de 10 meses de
idade. Em plantas jovens a longevidade das folhas pode ultrapassRr'
a 1 ano, sendo a carência de Mg o principal fator de redução do te~
po de vida das folhas.Baixos niveis de Mg nas folhas podem ocorrer!
devido a baixos teores no solo ou a excesso de K em relação a Mg.Os
foliolos das plantas jovens são maiores ~ue os que surgem nas plan-
tas adultas após a hibernação cujo menor tamanho é talvez devido ~
competição entre o grande número de folhas que surgem quase ao mes-
mo tempo.

A aplicação de ácido indolacêtico às folhas de plantas
na fase de cecréscimo de auxina livre que antecede a senescencia
(figura 12), retardou a perda de clorofila e a queda das folhas por
3 meses. A se~esc~ncia foliar foi no entanto acelerado quando o AIA
foi aplicado fora desse período, certamente cevido ao estímulo da
produção de etileno, pela alta concentração de AIA nas folhas.

A ausência de variação dos níveis de ácidos abscíssico e
de citocininas nas folhas de plantas adultas não ê consistente como
fato de que as folhas de seringueira, como de quase todos as esp~ ,

d d d " 11 h Ld r í ,eles estu a as quanto a esse aspecto respon em ao stress 1 rlCO25
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3.2.1. Fatores ambientais que controlam a-fenologia foliar.

com rapida produção de ácido absclssico, o qual provoca r~pido fe
chamento dos estômatos. Em outras/especies, a redução do suprime~
to de cinetinas pelas raizes em condições de seca, concorre junta
mente com a elevação do nivel de ~ido abscissico, para o fecha'
mento dos estômatos. Não foi possivel no entanto detectar a produ
ção de cinetina em raízes formadas no pecíolo de folhas, embora a
presença das raizes tenha impedido a senescencia dessas folhas, o
que se atribui de um modo geral i produção de cinetina pelas raí-
zes. Para seringueira, o fato foi interpretado como suprimento de
peptídeos pelas raizes, para manter uma taxa alta de síntese de
protein?, ou pelo fornecimento de triptofano, pelo qual seria man
tido um alto nivel de auxinas. Como nas plantas jovens, até cerca
de 2 anos, a produção de novas folhas excede a perda de folhas, o
nível de auxinas nas plantas é mais alto e isso poderia explicar'
a maior lon~evidade das folhas. O suprimento de giberelinas pelas
raizes da seringueira ainda não foi estudada e assim não está
afastada a hipótese de que o "fator de raíz" capaz de manter a
longevidade das folhas possa ser essa classe de hormônio, o qual
está envolvido no controle de certos tipos de expressão da juneni
lidade (em certas e sp ec í es a aplicação de GA3 'induz a produção de
folhas "juvenis" quanto ao formato, em ramos que já só produzem'
normalmente folhas de formato "maduro".

A senescência das folhas de plantas adultas ocorre no
início da estaçãc seca, na maioria dos casos. Quanto mais r;pido'
e mais pronunciado o decresci.mc das ch uv as , mais rápida e unifor-
me a senes cé n c í-a e a queda das folhas, reduzindo-se a het erogene í.

dade intraclonal e interclonal desse c arater , Em climas do tipo
Afi, a senescencia ê mais lenta e escalonada para um mesmo clone,
acentuando-se as diferenças 'entre c Lcn es , que podem ser classifi-
cados como de "hibernação" precose ou tardia. Alem do reenfolha
mento anual após a hibernação, pode haver fluxos esporádicos ~ eu

jas folhas são maiores e cuja intensidade é variavel com o clone'
e condições amb í en t ai s ,

Há no entanto diferenças no grau de simultaneidade da
senescência foliar, em locais diferentes, com o mesmo padrão de
balanço hídrico mensal. Sob condições de distribuição pluviometri.
ca com uma estaçao seca principal e outra secundária, dependendo'
do local, pode haver ou não senescência secundária na estação se

- - ,ca menos pronunciada. Nao se encontrou correlaçao entre a sene~
cência das folhas e variações de temperatura media, amplitude ter
mica diária, e insolação. 1G
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gueira (H.brasiliensis, clones e pes-~rancos) concluiu-se que a
ação conjugada dos dias curtos e do deficit hídrico conduz e senes
cência simultânea.rápida e completa, ocorrendo o oposto quando es
ses fatores atuam

r

a níveis intermediá;(os, ou em sentidos opostos.
Os dados analisados fornecem evidências de que a 1atitu

des menores de 4 graus os dias são sempre suficientemente curtos
(ao redor de 12 horas) e a senesc~ncia depende apenas da ocorr~~ ,
cia de períodos secos, desde que as folhas tenham atingido no míni
mo 5-6 meses de idade, o que está de acordo com o já exposto sobre
o início da fase de decrescimo da síntese de proteinas. A partir'
de 4 graus de latitude a seringueira já e sensive1 a variação do
comprimento do dia. Se nessa ou em maior latitude ocorrer um perí~
do seco secundário no verão, a senescência das folhas e inibida p~

Ias dias longos. Ocorrendo 2 períodos secos de igual intensidade,
com fotoperiodo igualou menor de 12 horas$ ocorrem duas hiberna
~ao por ano de igual intensidade.

Essa interpretação explica perfeitamente as discrepâ~
c~a de fenologia foliar referidas anteriormente, quando se atri
buia importância apenas ao papel do deficit hídrico na iníciação
de senescencia.

Deve-se ressaltar que essas inferências referem-se a
clones ou pes-francos de H.brasiliensis. Os clones brasileiros ob-
tidos da hibridação entre H.brasiliensis e H.benthamiana) tenden a
apresentar senescência tardia e mais escalonada. Hã necessidade de
maior volume de dados sobre esses clones, mas já se dispõe de evi-
d~ncias de que a conjugaçao de dias curtos com deficit hfdricos
acentuados tambem torna a senescência mais rápida, concentrada e
completa tanto ?ara cada individuo, como para população. Essa con-
dição e muito importante para maior gar~ntia de escape às doenças'
que atacam as folhas joven~, em áreas onde ocorre estaçao seca bem
definida, uma vez que no período seco nao há condições para ataques
epidêmicos. Mesmo nas ~reas de clima Afi, um reenfolhamento simul-
tâneo e altamente favorável, pois o controle químico via aerea p~

de ser feito com menor número de aplicações e nao há tempo para a

formação de um volume muito grande de inõculo nas primeiras plan '
tas a reenfolhar, de onde se espalha a doença para as outras plan-
tas. Como se sabe que no último mês de vida as folhas são pouco
ativas, não há quase nada a perder com a antecipação de sua queda'
pela aplicação de desfolhantes, com o objetivo de uniformização do

reenfolhamento.
No estudo do efeito das condições climaticas sobre a fe

no10gia foliar, devem ser consideradas não apenas às peculiarida '
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des clonais e os efeitos de nutrição mineral. Chama-se especial aten
ç ao para a constatação de que ataques às folhas por insetos sugadores'
podem induzir senescência parcial_mesmo antes dos 6 meses de idade'
das folhas. Tal fato já constatad7com o ataque intenso de "mosca de
renda" (Leptoharsa hevea) no clone IAN 717 em Manaus. Outras esp~
cies de insetos podem talvez provocar a mesma reaçao, que e provave~
mente devida a secreções do inseto, uma vez que alta densidade de
puncturas com es ti le tes finos no limb o não provo cou a s enes cênci a das
folhas, o que seria plausível diante do esperado aumento da produção
de etileno devido ao ferimento.

A queda das folhas no período seco nao pode ser interpre-
tado como· escape ao "stress" h Ld r í co já que o reenfolhamento pode
ocorrer em plena estação seca, o que constitui, como já foi explica-
do. condições essencial para o escape às enfermidades das folhas. A
seringueira, tendo pivotante profunda, explora as camadas inferiores
do solo, onde ainda há bastante disponibilidade de água.

Em seringais adulto~ que vinham sofrendo de ataques for 7

tes do "mal das folhas" por vários anos seguidos, obteve-se excelen-
te resultados inicial com pulverizações aéreas, mas as folhas entra-
ram em senescência após 5-6 meses do reenfolhamento, ainda durante a
estação chuvosa. Tal fato pode ser explicado pela pobreza do sistema
radicular proporcional à da copa, não havendo suprimento suficiente'
de nutrientes minerais e/ou hormônios. O "stress" h Ld r í co é menos
provavel porque a ocorrência verificou-se em meses ainda com alta
pluviosidade. Por essas e outras razoes não se pode esperar, nessas'
circunstâncias~ uma recuperação estavel imediata, após os primeiros'
anos de tratamento.

As referências feitas à rapidez do reenfolhamentos quer'
se considere um individuo (toda a copa hibernando e reenfolhando
quase simultâneamente ou não), ou populações de um único clone. tem
como significado o brau de simultaneidade das brotações dos novos
fluxos e não a diferença de velocidade de crescimento dos folíolos.A
figura 13, mostra os grãficos de crescimento dos folíolos de clones'
cujos 1imbos antingem tamanhos (os dados referem-se a comprimento)di
ferentes. Nesse estudo foi testada a hipótese de que os folíolcs dos
c l.o nes de mai o r grau de resisténcia ao "mal das f o Lh as " atravessavam
cais rãpidamente a fase de maior suscetibilidade, não tendo sido en-
contradas diferenças sensiveis. As diferenças sao no entanto marcan-
tes no que diz respeito às datas e duração do período de reenfolha '
mento (Figura 14,15 e 16). Os clones (orientais) mais resistentes fo
ram invariavelmente os de "hibernação" mais tardia nas condições de
clima Afi (Belém), com favorccimento de escape, às margens do r~o
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vens, provocando grave desfolhamento, as novas folhas também surgem
cerca de 1 mês após, sem floração. Em certos clones, como ~ Fx 4098,

'alguns esporádicos portam inflorescências, sem ter havido abscisão'
das folhas mais velhas, comportamento esse semelhante ao d~ espé '
cies de folhas persistente (H.pauciflora e outras). A deiscência
dos frutos ocorre cerca de 6 meses após a floração.

Plantas jovens de jardim clonal tem sido induzidas a fIo
rar precocemente, com pequena produção de frutos normais, pelo tra
tamento com fitorreguladores como o etefon (Ethrel) ou cumarinap

obtendo-se resultados positivos apenas quando as plantas são anela-
das ou o solo é saturado com água, condições essas que interferem '
no metabolismo das raizes e provavelmente, como ocorre em outras es
pécies, reduz o suprimento de hormônios produzidos nas pontas de
raizes em crescimento. Os híbridos H.brasiliensis X H.benthamiana '
não responderam aos tratamentos que induzem a floração precoce em
H.brasiliensis. Todas as manipulações que se revelaram efetivas na
in~ção de floração precoce, provocaram antes a senescencia e a que
da das folhas.

04- ESTIMULANTES DA PRODUÇÃO
4.1. Precursores do ETHREL.

A ideia de estimular a produção de lãtex nao e nova. Como
?rimeira tentativa cita-se a escarificação de casca abaixo do corte
em área mais ou menos correspondente a are a de drenagem, ou a apli-
cação de esterco de gado na cascap a primeira tendo inclusive sido'
objeto de patente e a segunda adotada entre os pequenos plantadores
do oriente.

Da possibilidade de estimular a produção por ?roces~o e~
píricos seguiu-se a experimentação e o advento dos estimulantes com
açao auxinica, a base de 2,4-D ou 2,4,5-T.

O 2,4-D foi usado mais extensivamente como estimulante
comercial por apresentar menos inconvenientes que o 2,4,5-T, ou me
lhor dito, os inconvenientes, tais como fendilhamento da casca e re
generação da casca mais grossa porém menos rica em laticíferos reve
laram-se de menor intensidade com o 2,4-D que com o 2,4-T, por ser
este mais estável dentro da planta.

Da constatação mais recente de que doses suprafisiolõgi-
cas de auxinas provocam a síntese óe etileno nas plantas; formulou-
se a hipótese de que a ação de 2,4-D como estimulante era devida in
diretamente ã formação de etileno, agora reconhecido como hormônio'
de ocorrência natural, controlando diferentes processos fisiõlogi
coso

Tratava-se de hipótese perfeitamente valida e os traba '
ihos foram concentrados na busca de um composto que liberasse etile

l~
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Resta fazer mençao a outro predecessor do Ethrel como es
timulante que foi a aplicação de sulfato de cobre aplicado em doses~
de 10g do sal em pastilhas, em furos de cada lado do troncop com 5g1

por furo, a cada 6 meses.
Alem do inconveniente dos furos e da necrose provocada

n~s tecidosp teores de cobre na borracha acima de 9 ppm nao sao to
lerados porque o cobre catalisa as reaçoes de oxidação que conduzem'
ao envelhecimento precoce da borracha. Dez gramas de sulfato de co
bre frequentemente acarretavam teores de cobre na borracha acima
dos limites toleráveis.

Agora sabe-se que o cobre participa como cofator do siste
ma enzimatico de síntese de etileno na planta e sua ação como estim~
lante fica explicada. Por outro lado a própria estimulação com
ETHREL tambem aumenta ligeiramente o teor de cobre na borrachap e ~s
so deveria ser esperado já que o sistema,enzimático da síntese de
etileno e solicitado a agir com maior intensidade do que deve decor-
rer maior translocação desse cofator para o local de síntese de eti-
leno.

no quando 'absorvi do pe 108 tecí, dos da cas ca ,
A solução foi encontrada com o Etefon, (ácido 2 cloroeti1

fosfônico), cujo nome comercial e "ETHREL". Atualmente são promisso-
ras as misturas em que o proprio gás etileno e adsorvido em peneirá9
moleculares (Ethad).

O Ethrel revelou-se superior aos estimulantes anterioresv
e f e í t os .'

tanto em sua eficácia como estimulante, como pelos reduzid~sy'indese-
javeis e atualmente e o maior estimulante comercial em uso, inicial-
mente em formulação liquida concentrada para diluição a~O~ do prin-
cípio ativo com óleo vegetal e agora como pasta pronta para uso, nor
malmente a 10%.

4.2. Modo de açao.

O prolongamento da duração do fluxo e o efeito ma1S eV1
dente da açao dos estimulantes. Admite-se que esse efeito e devido 7

ao aumento da estabilidade dos lutóides e desse modo os laticíferos'
levariam mais tempo para serem obstruidos às proximidades da superfI
cie do corte. Assim a açao do estimulante é mais intensa naqueles
clones com alto índice de obstrução, havendo casos de cloncs que po~
co respondem ã estimulação já que, por terem índice de obstrução
baixos tem naturalmente um fluxo prolongado.

Com o aumento do tempo de escorrimento há um aumento cor-
respondente da área de drenagem nos clones de alto 1.0.%.

Encontrou-se que o etileno, alem da provável ação sobre
as membranas dos lutóides, acelera a ação da invertase no desdobra I

?v9
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mento da molécula de sacarose, que como V1mos é um processo que poce
limitar a bio~íntese da borracha porque se desenvolve a velocidade
mais lenta que a de outras enzimas que atuam em fase subsequentes do
caminho metabólico de síntese. Explica-se esse fato por uma ligeira'
elevação do pH para faixa em que invertase basica do latex é mais
ativa. Isso ê devido ao aumento de permeabilidade da membrana dos Ia
ticíferos, com maior entrada de cations, elevando o pH.

Logo em seguida ~ aplicação de um estimulante, ha um au '- ~ - ,mento da concentraçao de sacarose nos latic1feros. Trata-se da açac
de drenas ja conhecida das auxinas, porém com o decorrer do processo.
como a taxa de consumo de sacarose e mais elevada, ha uma redução
desses teores.

Ao contrario de resultados obtidos anteriormente, quando?
as analises foram feitas em amostras de casca, sabe-se agora, com dã
dos de analise do látex~ que um teor alto de sacarose ê também essen
c.iaI para a manutenção da respost a , ou para que, mesmo sem estimula-

~
ção, um clone seja um bom produtor, sendo evidente por exemplo os
efeitos da redução da área foliar em plantas atacadas do "mal das
folhaslt, com redução drástica da capacidade fotossintetica.

4.3. Restrições de uso.

Tomando-se por base a necessidade de uma boa alimentação'
dos laticíferos com sacarose, que depende da capacidade fotossinteti
ca nao e possível esperar uma boa resposta de uma planta que nao es
teja bem enfolhada.As plantas sangradas em esperial completa nao de
vem ser estimuladas com Ethrel a 10%, mas a 2,5%, reduzindo-se bas
tante a frequ~ncia da sangria, tem-se obtido bons resultados na Cos
ta do Marfim, onde e grave a carencia de mão de obra.

Plantas atacadas de enfermidades que provocam o rlo~f(11ha-
mento severo não podem ser .estimuladas.

Não ha igualmente vantagens econ;micas a longo prazo em
aplicar estimulantes para o aumento substancial de produção em plan
tas submetidas ao início da sangria, ai~da em fase de crescimento ré
pido. Plantas em fase de desfolhament~'~atural não devem ser tamb~m!
estimuladas.

A sangr1a por sí, sem estimulante, já acarreta uma red~ ,
çao de crescimento, porque o material que seria usado para constr~
çao de novos tecidos é transferido para a borracha colhida. Aumentan
do-se a participação desse material para a produção de borrachas de~
xa de haver um aumento de produção por hectare esperado com o aumen-
to do diâmetro do tronco.

Obviamente. como já foi dito, nao há interesse em aplicar
30
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estimulantes em clones ou plantas nativas com baixo índice de obstru
ção. ~ interes~ante notar que o aumento da produção após os pr1me1
ros cortes da entrada em sangria é devido ã ação do etileno produzi-
do pela reaçã~o ferimento. A aplicação de Ethrel nada mais do que
anplifica esse efeito.

A seguir com um pincel chato aplica-se lev camada do

4.4. Técnicas de cstimulação em serinsais da cultivo.

A formulação comercial do ETHREL ~isponível asoro no mer-
cano, é uma pasta pronta para uso, na concentração de 10% de ~tefon~
estando em testes no Brasil outras concentrações mais baixas.

A aplicação é feita geralmente em plantas em que se 1n1
cia a sangria no primeiro painel de casca re8enerada, ou excepcional
mente~ na metade do painel B (casca virgem. 29 painel do corte e~

- S/2) em plantas de crescimento bastante vigoroso e bem enfolha1a.
Uma faixa de duas poleeadas de largura, logo abaixo d0

corte~ e raspa~a ate a camada de celulas petreas com ligeira escari-
• ficação dessa camadas evitando-se atingir os laticíferos mais exter-

nos.

ETHREL bem distribuida, sobre a faixa raspada. que deve corresponcer
a cerca de 2 gramas.

O ideal e aplicar o ETHREL 1080 zpós a raspagem. ou no na
ximo no dia seguintee Dois dias após a raspagem o ressecamento da su
perfície externa raspada ji impede a H~a absorção do produto.

A sangria e feita normalmente~ renovando-se a aplicação a

cada 2 mesesl com exceção do período de queda e reenfolhaoento. Nor-
malmente sao feitas 4 aplicações por ano.

A ação do ETRREL é máxiBa com cerca de 15 dias após a
aplicação. Com cerca de 1 mês a açao começa a decrescer er3dualm2nte
e no final do período de 2 meses a produção nivela-se com a de ~l~E'
tas nao estimuladas .

.Ri uma redução do DRC do litex e um aumento ao 4~cnc1a~~e
de nutrientes exportados por toneladas de borracha produziãa~ cerc~'
6 Kr: de N~ 11,2 Kg de P, 6 Ke de K e '1.2 Kg de Me. Para c on t i.n u í dade
da resposta a longo prazo, há necessidade de um acrescimo Ge 10% n"s
doses extras de nitrosênio e óe potássio para cada 500 Kr ce acresci
mo de produção por hectare com a estimulação. O aumento da drena~c~;
de nutrientes é devida a maior entrada de ions nos leticíferos coe 2

aumento da permeabilidade da nembrana.
Ao invés de ter como objetivo o aumento de produção o uso

~ais racional da esticulação e no sentido da reduçio de mão de obra;
coo a duração áa frequência de sanbria. Por falta maior volu~e de da

áos ex?erimentais. recomenda-se cuita cautela~ principalnente para
31
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os clones de maior produção~ cuje estimulação só se deve justificar
depois de 10 anos de saneria$ quando as plantas já atineiram naiorr

porte.
As decisões para cada caso devem sempre ser precedidos

de e~saios com pequeno número de plantas» durante 1 a 2 anos.

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
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Quadro n9 1 - EXPORTAÇÃO DE NUTRIENTES POR CULTURAS TROPICAIS.

7
i Exportação - Ke/haProd./haCultura

Kg ! N P K Ca rf~
r. I

I
Cana de Açúcar 80.000 (colmas) I 45 25 121 - -

I
I

Café 1.000 (grãos secos) ! 38 8 50 - -
Chá I

31.300 (folhas secasI] 60 5 30 6

Dendê 2.500 (óleo) I 162 30 217 36 3ê
i

Coco 1.400 (copra) I 62 17 56 6 12
Soja 3.400 (grãos) 210 22 60 - -
Tabaco 2.200 (folhas secas) 83 8 110 83 20
Seringueira 1.100 (bor.seca) i 7 2 4 - 1

ICacau 1.000 (grãos secos) 44 8 42 - -
~anana 1.100 (seco) I 78 22 224 - -

I

-
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Quadro n9 2 - DRENAGEM DE NUTRIENTES COM E SEM ESTIMULAÇÃO.

7

I Produção- Exportação - Kg/ha
Clones I Tratamento

Kg/ha N P K Mg

PB 86 Não estimulado 1.512 8.9 1.9 8.2 1.5
Estimulado 2.631 20.1 6.0 19.9 4.1
Diferença 1.126 11.2 4.1 11.7 2.ó

RRIM 600 Não estimulado 2.243 18.2 4.7 16.1 2.5
Estimulado 5.076 44.2 12.7 42.6 7.1
Diferença 2.833 26.0 8.0 26.5 4.6

RRIM 615 Não estimulado 1.380 9.0 2.5 7.5 ~I ~~.-
Estimulado 1.991 14.4 4.6 12.3 3.9
Diferenç.a 611 5.4 2.1 4.8 1.5

RRIM 612 Estimulado 1.050 6.3 1.5 6.3 0.9
Não estimulado 2.113 15.6 4.7 17.1 2.0
Diferenç.a 1.0ó3 9.3 3.2 10.8 1.1

GT1 Estimulado 1.570 10.2 2.4 9.5 1.6

I Não estimulado 1.957 13·7 4.0 15.4 2.8
j Diferença 387 3.5 1.6 5.9 1.2
, , •
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Quadro 3. Biomassa e acumulação de nutrientes em seringal com
-1cobertura de Pueraria. kg.ha

", Peso seco N P K Ca Hg

Seringueirasde 5 anos-370
- -1 57.500 482 44 176 32arvores.ha 153

Leguminosa aos 2 anos (mas-
sa verde + Lí tc í r e) 11.500 272 23,4 128 112 30

~ Fonte: Bouychou J.G. Manuel du Planteur d'Hevea Plantation
et Entretien Societe d'~ditions Ye~i~u~~ Continen-
t aLe s , Paris.
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Figura 1 - Diagrama esquemático da casca da seringueira

Figura 2 - Corte tangencial
mostrando vasos
anas tornosados
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Figura 3 - Camadas de u1tracentrifugação do 1atex (Cook e Sekhar
1953)
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Figura 4 - Curvas de escoamento do 1atex (~li1iord et aI. 1969)
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Figura 9 - Estágios foliares· Representação diagramatica
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Figura 11 - Formação de aneis de laticíferos na casca do caule em
função do número de lançamentos foliares.
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Figura ]2 - Variação anual do teor de aUXlnas nas folhas de pl~
tas adultas. (Chuva . 1970) Observar que' a ;1alasia ('5

r á no hemisferio norte e a "hibe rnaçáo ocorre entre
fevereiro e março. 4Lt
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GRÁFICO 5

ARAMANAI - MARGEM DO RIO TAPAJÓS - 1973 PERIODOS DE QUEDA E RENOVAÇÃO ANUAL DE FOLHAGtM\
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GRAF.:3: CRESCIMENTO DOS FOLlOLOS CENTRAIS
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GRAF.3: CRESCIMENTO DOS FOLlOLOS CENTRAIS
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