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DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA HEVEICULTURA NO

ESTADO DE RONDÔNIA

Jose Nelsileine Sombra Oliveira*

Moacir Jose Sales Medrado*

INTRODUÇÃO

Devido a extrema necessidade de avaliar os mecanis

mos de difuso de tecnologia, no Estado de RondOnia, foi rea

lizado um encontro entre pesquisadores e extensionistas a nf

vel central, com o objetivo de criar instrumentos metodolOgi

cos que permitam uma maior interaço entre Pesquisa - Exten

so - Produtor, bem como definir a6Ses conjuntas visando uma

melhor transferencia de tecnologia aos produtores.

Realizaram-se dois encontros entre pesquisadores,

extensionistas locais e tecnicos do governo, nos municipios

de Ouro Preto D'Oeste e Ariquemes. Em tais eventos procu

rou-se levantar e diagnosticar a problemLtica relativa a cul

tura da seringueira, no sentido de que a pesquisa tenha sua

origem, de fato, com o produtor e que as tecnologias gera

das sejam tambem testadas por estes, podendo assim aferir

seu desempenho (BLUMENSCHEIN, 1978).

Enggs. Agr2s. Pesquisadores da UEPAE—Porto Velho
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Como ponto importante dos encontros evidenciou-se

o grande interesse no delineamento de ages que conjugassem

pessoal da pesquisa e da extenso, tais como acompanhamento

de propriedade e implantaca.o de unidades de verificacao de

participacao comum, as quais viro contribuir para desenca

dear um processo de adoço de novas tecnologias ate entre os

mais ceticos produtores (ROGGER & SHOMAKER, 1974).

Mais uma vez definiu-se a necessidade e import'aLI

cia de se atualizar o sistema de producao para seringueira,

instrumento principal de transferencia de tecnologia, para

que ento se possa cumprir a missao bLsica da pesquisa que

e a de aumentar a produtividade fisica e economica das expio

rages agropecurias (ALVES, 1975).

0 acompanhamento e avaliagao conjunta pelos pesqui

sadores e extensionistas aos sistemas de producao, ensejam a

que os pesquisadores participem com os agricultores do am

biente em que estes vivem, permitindo aqueles fazer observa

goes, diagnosticar pontos de estrangulamento, buscando pro

blemas de ordem tecnolOgica. Todavia dentro de um certo li

mite, visto que no cabe a pesquisa substituir a assistencia

técnica na sua area de atuagao (ALVES, 1980).
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MATERIAIS E MÉTODOS

Os encontros foram realizados nos municipios de

Ouro Preto D'Oeste e Ariquemes.

sadores

vimento

cultura

Em Ouro Freto D'Oeste, participaram alem de pesqui

e extensionistas, tecnicos da Companhia de Desenvol

AgrIcola de RondOnia, bem como da Secretaria de Agri

do Estado. Em Ariquemes apenas pesquisadores e ex

tensionistas se fizeram presentes.

Na regio de Ouro Preto D'Oeste, tendo em vista o

contato quase que permanente de pesquisadores e extensionis

tas, a UEPAE possui campo experimental no local, adotou-se

como metodologia a formaqao de dois grupos de trabalho. Os

grupos foram formados de modo a proporcionar ampla discusso

entre todos os orgaos. Uma vez terminada a listagem de pro

blemas colocou-os em confronto no plenrio, originando dal

. -
um documento linico. Em seguida procedeu-se a exposlçao da

pesquisa.

No municipio de Ariquemes, modificou-se a

logia no sentido de proporcionar antes do encontro uma

ta ao campo para que pesquisadores e extensionistas

sem a oportunidade de trocar experiencias.

ram realizadas em propriedades com

tio de seringueira e em viveiro de

50ha.

inves

meto do

vi si

tives-

Estas visitas fo

projetos de 10ha de plan

produtor com projeto de

Tendo em vista o pequeno njimero de participantes, ao

da formaqâ'o de grupos, optou-se pela discussa'o conjun

ta dos participantes, listagem de problemas e apresentaqao

da pesquisa.
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RESULTADOS

Como resultado dos debates obteve-se a seguinte

listagem:

Municipio de Ouro Preto D'Oeste 

a) 0 sistema de produqao para o plantio de serin

gueira no Estado de RondOnia, apresenta uma lista de 30 do

nes , sendo a maioria desconhecida dos técnicos de campo.

Destes, apenas os clones Fx 3899, Fx 3810, Fx 2261, IAN 717

P IAN 873, estio distribuidos para plantio. .Mesmo assim ne

cessita-se de informagOes sobre o Fx 2261, recem introduzido,

e de reavaliar os demais tendo em vista que as indicaçOes es

to sendo generalizadas a todo Estado.

b) 0 clone Fx 3899 vem apresentanao serio prooiema

de copa, e o conhecimento dos tecnicos no que conserne ao

diagnOstico de doenças e recomendaçOes de controle e

ciente.

defi

, 
c) A cobertura vegetal com leguminosas e pratica

n o generalizada nos plantios, em virtude tanto da utiliza

qao de culturas alimentares como da insegurança dos produto

res no uso da Pueraria phaseoloides. Esta leguminosa tem o inconve

niente de apresentar-se seca nos meses de baixa pluviosidade,

maio a agosto, tendo inclusive ocasionado problemas de incen

dio.
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d) As informaçOes sobrr a adubação de viveiro, jar

dim clonal e seringal em formação so generalizadas nos sis

temas de produgao para todos os tipos de solos e para todos

'os municípios. Tal fato vem fazendo com que os produtores

relutem em adotar tais recomendagOes.

e) Os projetos de heveicultura, desenvolveram-se

em sua maioria em propriedades de pequenos produtores, sendo

portanto pratica rotineira o consorcio com culturas anuais.

0 plantio de arroz vem ocasionando o praguejamento da .rea.

f) A pouca utilização de cobertura vegetal vem con

tribuindo para o desenvolvimento de um grande numero de inva

soras. A utilização do herbicida Gramoxone e Karmex de for

ma generalizada, sem um estudo detalhado de poca de aplica

qao, dosagens e das plantas invasoras pode vir a se consti

tuir em fator de aumento de custo de exploração.

g) 0 desconhecimento total de outras formas de im

plantação de seringal (mudas em sacola); associado ao grande

numero de prOjetos muitas vezes superior a oferta de mudas,

vem forçando a utilizaçao de tecnicas do plantio direto. Es

ta vem apresentandooinconveniente de sofrer severos ataques

de ropdores.

h) Uso inadequado da metodologia de extensão, com

prometendo o despertar de um maior interesse dos produtores

pela cultura.
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i) A falta de circulaço entre extensionistas, de

documentos da pesquisa vem dificultando o processo de difu

so de tecnologia gerada.

j) Aproximadamente os seringais de 12 mutuLrios

(76,6ha) entraro em sangria no ano de 1983, sendo que o co

nhecimento da tecnica/de sangria tem que ser ministrada a ni

///
v2i de tecIficos de

/ 

campo.
,

1) 0 processo de reciclagem deve ser ativado de

forma que anualmente os novos conhecimentos gerados pela pes

quis: brpsileira na Lrea de seringueira sejam incorporados

aos conht—imentos dos extensionistas.

m) 0 sistema de produçao para . seringueira con

templa de forma generalizada todos os municipios, tornando a

informaçjo inconsistentee sujeita a severas críticas.

n) A totalidade dos produtores envolvidos com se

ringueira desconhecia a cultura faltando-lhes portanto tradi

çao hevelcola.

Municipio de Ariquemes

Apesar de possuir atualmente a maior Lrea contra

tada e plantada com seringueira, neste municipio os serin

gais mais velhos encontram-se em boa performance, salvo os

casos de inadiplencia existentes. Os problemas levantados

em Ouro Preto D'Oeste, a excesso dos itens b e j so_ _

dos pelos agentes de extenso.

senti



DOCUMENTOS
13

CONCLUSÕES

1. Providencias no sentido de solucionar os pro

blemas dever'a-o ser tomadas.

2. Com base nos resultados dos experimentos de com

petiço de clones instalados em Ouro Preto D Oeste e Porto Velho

e ainda nas observaq6es de campo efetuadas por pesquisadores

e extensionistas, recomenda-se ao Or6o produtor de mudas, o

seguinte dimensionamento de seu jardim clonal.

IAN 717 (50%)

IAN 873 (20%)

Fx 3864 (15%)

Fx 6323 ( 5%)

Fx 3810 ( 5%)

Fx 6721 ( 5%)

100%

Recomenda-se que os clones Fx 3864, IAN 6721

Fx 3810, sejam

mais ferteis.

e

direcionados apenas para as regiOes de solos

3. Levantamento efetuado por fitopatologistas do

Centro Nacional de Pesquisa de Seringueira e Dende, na re

gi-O'o de Ouro Preto. D'Oeste, demonstrou ser a associago da

queima das folhas com a antracnose, responsaveis pela queda

de folhas do Fx 3899. Para combate de tal enfermidade acon

selha-se o uso de Cerconil, Bravonil ou Daconil, todos a ba

se de Clorothalonil. Alem do controle químico citado, preco
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niza-se a ampliacao do numero de matrizes no clonal do gover

no de PA 31 e IAN 7888 a fim de que se possa dar início aos

trabalhos de enxertia de copa.

4. Necessidade de se fazer um levantamento das le

guminosas nativas para criaq'ao de um campo de germoplasma

onde as mesmas ser-a-o preliminarmente avaliadas. Aquelas que

se mostrarem resistentes a seca e tolerantes a sombra, deve

rao ser testadas em condicOes de cobertura de seringal. Se

, ,
faz necessario portanto, a medio prazo de um experimento on

de se possa avaliar o efetivo de leguminosas, de gramlneas e

da vegetacao natural (invasoras).

5• Os trabalhos de adubaqao de viveiros e de se_

seringais em formaqao,'deverao ser direcionados para os so_

los mais representativos dos municipios. Os extensionistas

deverao proceder um levantamento de solos (20 pontos amostra

veis por cada 10ha) de todos os seus muturios assistido em

seringueira. Isto dark uma melhor viso da situacao, facili

tando a determinaqao de recomendacOes por município e tipo

de solo.

6. A consorciacao com culturas anuais poder L ser

feita at o 32 ano somente, sendo a partir dal, introduzida

uma cobertura vegetal, preferencialmente a Pueraria phaseoloides

at que seja recomendada uma vegetaqao resistente .sa seca,

minuindo assim o risco de incendio nos seringais.

di

7. A ASTER-RO e a EMBRAPA, com o apoio do INPA de

vero proceder um levantamento das invasoras da regiao. Pos

teriormente, deverao ser testados os herbicidas e suas res

pectivas dosagens.
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8. 0 processo de formaqao de mudas

veiros convencionais, parece ser o tinico meio

atraves de vi

vikvel no mo

mento. Seguramente, porem, o uso de material de plantas com

desenvolvimento avançado ou seja mudas em sacolas, levadas

ao campo com 2 lançamentos e o sistema ideal. Resta portan

to, a EMBRAPA o dever de testar este sistema adaptando o que

de bom jL foi conseguido pelos países do oriente e pelo Esta

do de Sao Paulo.

9. Urge uma providencia no sentido de que seja le

vada tanto ao extensionista quanto ao produtor, os resulta-

dos de pesquisa, sejam estes parciais ou conclusivos. Os me

canismos internos da UEPAE-Porto Velho, devem tornar-se mais

, .
agels neste sentido. Treinamentos para a aplicaçao dos

temas de produçao, semim;rios,

sis

entrega periOdica de documen

tos de pesquisa aos extensionistas, so necessarios.

10. Deve ser providenciado através da conjugaçao

, -
de esforços EMBRAPA/EMBRATER, e de seus orgaos de representa

qao local, treinamentos para sangradores.

11. 0 sistema de produqao,instrumento maior da in_
-

tegraqao pesquisa-extensao-produtor, clever.; ser reformu_

lado com a presença de produtores das duas regiOes em estu_

do, sempre que for necessario.

12. Tanto em Ouro Preto D'Oeste como em Ariquemes,

tornou-se Obvia a necessidade de se partir para um trabalho

conjunto pesquisa-extensao. A partir desta premissa, suge

re-se selecionar produtores em Ouro Preto D'Oeste onde se fa

rL verificagao da tecnologia de controle de associagao an
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t:acnose/queima das folhas e em Ariquemes onde se acompanha-

ra conjuntamente, todos os meses, a aplicaçao de tecnologia

prescrita no sistema de produqao. Para isto serao implanta

das unidades de verificaçao em Ouro Preto D'Oeste e Arique

mes. Em Ouro Preto D'Oeste serao testadas pr.;Iticas de comba

te as doenças causadas por fungos.

13. A ASTER-RO, atraves de sua assessoria a nivel

central dever orientar seus agentes de extenso no sentido

de melhor fazer uso da metodologia de extenso, a fim de ma

ximizar o nivel de adoço das tecnologias preconizadas no

sistema de produqao.

14. A capacitaqao dos agentes de extenso no que

-
diz respeito ao diagnotico de doenças, prescriqao de

sivos mais eficazes e dosagens adequadas, através de

aço mutua da UEPAE/CNPSD, deve ser iniciada urgente.

defen

uma

15. Em face aos problemas de doenças que incidem

sobre os seringais da regiao (32, 42 e 52 ano), sugere-se

-
que a SUDHEVEA coloque a disposiqao do Escritorio Local da

ASTER-RO em Ouro Preto D'Oeste, equipamentos de termonebuli-

zadores a fim de atender aos produtores, onde serão instala-

das unidades demonstrativas da ASTER-RO/EMBRAPA.

16. Devido a inexistencia em Rondonia dos fungici

das recomendados no controle 'a associaçao queima das folhas

e antracnose,sugere-se que a SUDHEVEA, CODARON, firmas parti

culares ou Cooperativas, coloquem em quantidade suficiente

ao alcance dos seringalistas os fungicidas Daconil, Cerconil,

bem como o oleo mineral (Spray oil da Shell) a ser utiliza

do. A colocaqao de um tecnico para treinamento de pessoal

•
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da EMBRAPA e ASTER em utilizacgo de termonebulizadores, atra

vs da SUDHEVEA ser imprescindivel.

17. Caso a SUDHEVEA coloque os equipamentos (termo

nebulizadores) disposicgo da ASTER-RO, sugere-se que a

CODARON coloque dois tratores MF 265 para que se desenvolva

-a campanha de controle da associacao

antracnose da seringueira.
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