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Varios fatores sao rcsponsaveis por danos causados no ciclo na
tural dos seringais de cultivo. Cita-se cornoos mais important~s aqu~Jcs de
ordem fitopatol~gica e nutricional, bem cornoa concorrencia com ervas dani

nhas.
Em novembro de 1984, no Campo Experimental da Chidade de Execu

çao de Pesquisa de Âmbito Estadual de Porto Velho (CEPAE de Porto Velho), em
ensaio de competiçio de dez clones de seringueira com sete anos de idade e em
fase inicial de sangria, observou-se que in~meras plantas apresentavilm racha
duras que se iniciavam na regi~o do coleto e progrediam em direç~o descenden
te. No local afetado havia ac~mulo de latex coagulado e o tecido necrosado
atingiu a casca, e, corisequentemente, os vasos laticiferos sem, entretanto da

,
nificar o lenho . As plantas afetadas nao apresentaram sintomas visiveis no
caule e copa tendo sido observados apenas na regiao do coleto
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Foi coletado material com os sintomas ca r-ac r crist icos do problema
e enviado para o laborat~rio de fi topat oloa ia do Cen rro Nac iona l dl' Pcsqu isa da
Seringueira e Dende ( CNPSD) para possIvel diagn~stico de r-n f orm id.ulc,

Com o intuito de evitar que o mal pl'ogrl'dissea inda
lizou-se inspeçao em todas as plantas e, naquelas em que se constiltou 0 rrobl~
ma, eliminou-se o tecido necrosado e a parte exposta foi pincelada com caldil
fungicida ~ base de cobre. O tecido foi deixado, t ompo rar iamcn t c, sem " ccnt a t o
direto com o solo. Esse tratamento contribuiu para uma r~pida cicatri=aç~o do
tecido afetado bem como na proteçao contra a coloni=aç~o de pat~~cn0s secunda
rios.

O diagn~stico de laborat~rio reali=ado pelo CNPSD. nao revelou a
existência de microorganismos patogênicos e que havia inicio de cicatri=açao na
tural dos tecidos, descartando-se a possi.bi.Lídade de se tratar de problema de en
fermidade.

Não foi encontrado na literatura consultada trabalhos referentes
ao ocorrido. O problema parece ter sido de ordem fisiol~gica em que a causa do
dist~rbio não foi determinada. Cabe ressaltar que apenas o porta enxerto sofreu
rachaduras e exsudaçãoabundante de l~tex e que o mal n~o foi seletivo. ocorren
do plantas afetadas em todos os dez clones da competiçao.

Segundo MORAES (198j), sintomas semelhantes foram observados em
seringueiras nativas as quais apresentavam-se com cernamb{ aderente à casca, sem
pre a uma altura de mais de dois metros, formado pela coagulação de l~tex exsu
dado. Esse fato foi atribu{do, possivelmente, ~ ruptura de vasos latic{feros
provocada pela torção dos caules em consequência de temporais com ventos vioJen
tos, ocorrendo a exsudação pelo fendilhamento da casca.

Heveicultores relataram (informação pessoal) que em sel"ingais na
tivos o estravasamento de l~tex ~ frequentemente observado em qualquer parte da
planta, cujas seringueiras são identificadas como boas produtoras e que, post~
riormente, ocorre recuperação natural dos tecidos. Tal fato poderia ser cxplic~
do pelo acr~scimo do volume de produção de l~tex no per{odo chuvoso em que have
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ria ruptura de vasos laticiferos e, consequentcmente, da casca. Talvez estas
poderiam ter sido as causas do problema ocorrido nas seringueiras do Campo E~
perimental da UEPAE de Porto Velho, pois h~ alguns anos ~rvores da ~rea exp~
rimental foram quebradas durante temporais e o abundante estravasamento de Ia
tex foi constatado no' periodo chuvoso.

Recomenda-se portanto, inspeç~o' peri~dica nos seringais e pinc~
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lamento das partes afetadas com fungicida cuprico, pois, embora ocorra cica
trizaçao natural, as rachaduras no tecido vegetal, ficando diretamente em con
tato com o solo, bem como a exposiç~o do l~tex, formam condições ideais para
a penetraç~o e colonizaç~o de pat~genos secund~rios.
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