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CONSORCIAÇAO DA SERINGUEIRA*
Josefino de Freitas Fialho

Pesquisador do CNPSD

A consorciação de cultivos e uma pratica agrlcola que objetiva, entre ou -
tros fatores, a melhor utilização da terra, alem de reduzir os custos de implanta -
ção de cultivos que entram em fase de produção mais tardiamente.

O cultivo da seringueira, que normalmente alcança condições de ser explo -
rado comercialmente aos 7-8 anos, se consorciado com cultivos anuais, possibilita a
amortização de parte dos custos de manutenção do seringal durante o seu perlodo de
imaturidade. Para o pequeno e o medio plantador, representa uma opção de renda com-
plementar no perlodo de·carência da seringueira.

Na Malasia, em pequenas plantaçõés de seringueira, a pratica da consorcia-
ção tem permitido melhor racionalização do uso da mão-de-obra e manejo do seringal,
além dos ganhos adicionais, principalmente durante a fase jovem da seringueira. Ta~
bém no Sri Lanka, consórcios, culturas suplementares e rotatividade de culturas em
áreas com plantios de seringueira são utilizados como meio de aumentar a rentabili-
dade do manejo dos seringais e plantações (SENANAYAKE 1968).

Tem-se verificado em areas de plantio de seringueira que a derruba da mata
e a queima acumulam uma disponibilidade muito grande de nutrientes na area, que e
em grande parte lixiviada devido à pluviosidade e ã incapacidade de absorção do re-
duzido sistema radicular da seringueira jovem. Isto favorece os cultivos intercala-
res, com perspectivas de bons resultados.

Estes aspectos têm estimulado a Pesquisa a desenvolver estudos no sentido
de obter os melhores sistemas de consorciação com a seringueira, para as vãrias re-
giões agroclimãticas aptas ao seu cultivo. Trabalhos vêm sendo desenvolvidos demon!
trando a viabilidade da consorciação da seringueira com cultivos suplementares e

* Trabalho revisado e ampliado, originalmente apresentado em 1979, no III Curso In-
tensivo ae Heveicultura para Técnicos Agrícolas.
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perenes, como arroz, milho, feijão, maracuja,patchouli, mamão, cafê, cacau, guaranã
e pimenta-do-reino.

Segundo EMBONG& ABRAHAM(1976), a consorciação com cultivos supl ementares l

ê somente econômica nos dois a três primeiros anos de crescimento da seringueira, e ~
a criação de cabras, carneiros, aves e gado bovino em meio ao seringal, com manejo ~
adequado, parece ser prometedora, depo i s de a consorc i ação tornar-se ant i econôm ica. I

SUTRISNO & SASTROSOEDARJO(1976), em trabalho conduzido na Indonêsia, con-~
clulram que culturas suplementares plantadas próximas a seringueiras jovens retar - ~
dam o cresc imento da c ircunferêrc ia do tro nco da ser i ngue ira e têm a sua produção I
d im í nuida. Os autores verificaram també.n que o milho afetou o crescimento da serin-I
gueira mais seriamente do que o arroz de sequeiro, indicando que, em plantações de ~
seringueira com dois anos de idade, arroz e milho poderiam ser plantados r espec t iva ~
mente a uma distânciade 100 cm a 125 cm das filas de seringueira, e, que quanto ~
mais velho o seringal, maior o espaço entre linhas de seringueira e o cultivo su- ~
pl ementar.

PUSHPARAJAH& YEOK (1970) indicam a cultura temporaria da mandioca como
adequada para consorciação com a seringueira, tendo observado que a seringueira não
ê apreciavelmente retardada em seu crescimento pela mandioca quando esta ê mantida
a 1,5m de distância das filas de seringueira. Os mesmos autores indicam ainda que
a mandioca, por ser altamente suscetlvel ao ataque do Fom~ i~no~u~, pode ser usa-
da como indicador da presença do fungo.

Entretanto, o Rubber Research Institute os Malaya (RRIM) (1972) postula
que, embora a consorciação da seringueira com mandioca possa parecer viavel, ela
não deve ser recomendada, por causa do dreno de nutrientes e seu efeito adverso so-
bre a seringueira, e ainda que os fungos L~ptopo~u~ L~no~u~ e Laptopo~u~ nox~~
que ocorrem em mandiocais, seriam prejudiciais ã seringueira.

A cultura do patchouli (Pogo~temo~ spp) pode tornar-se uma outra adequada
opção temporãria para consórcio em plantios jovens de dendê e de seringueira, desde
que ela tolere alguma sombra (FONG & BINAHMAD1970).

Trabalho conduzido pelo RRIM (1972) mostra que nenhum regresso no cresci -
mento da seringueira tem sido observado, e parece existir um leve encurtamento do
perlodo de imaturidade da seringueira, quando consorciada com a banana como cultura
temporâ r ia .

BLENCOWE& TEMPLETON(1970) indicam que a seringueira, apesar de espaçame~
--to adequado, nao tem tido sucesso quando consorciada com o cacaueiro, mas que o ca-

caueiro pode ser estabelecido em plantio tipo retangular ou pode ser desbastado o
"stand" de seringueira, e que, alternativamente, o cacaueiro pode ser plantado pri-
meiro e um 1 imitado numero de tocos-altos de seringueira introduzidos depois de al-
gum tempo.

Outros cultivos usados em consórcio com a seringueira no Oriente sao: soja,
amendoim e mel a nc ia.
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No Brasil, têm sido poucas as experlencias de consorciação da seringueira;
mas, levando-se em consideração resultados de outros palses, o sistema de preparo
de area utilizado nas zonas aptas ao cultivo da Hevea, e as evidências ja disponi -
veis com resultados animadores na região amazônica, pode-se desde já recomendar a
consorciação da seringueira com outros cultivos, principalmente no perlodo de ima -
turidade do seringal.

A consorciação com cultivos de subsistência e conveniente somente nos dois
a três primeiros anos de plantio do seringal, e resguardando a distância de no mi -
nimo 1 ,DOm entre as linhas de plantio da seringueira e da cultura consorciada. Esta
distância variara ainda em função de fatores, como: especie do cultivo suplementar,
potencial de competitividade desta especie, tipo de solo, etc.

Os cultivos de milho, feijão, mandioca, mamão, maracujá e abacaxi têm sido
os mais usados em nossa região. Com relação ã mandioca, no Brasil, alem dos incon -
venientes registrados no extremo-oriente, embora não se tenha registrado em nosso
pais os fungos Leptopo~~ lig~o~u~ e Leptopo~~ ~x~~, o maior incoveniente e a
ocorrência da mandarovâ (E~i~!l/.Ij"v.,e1..to),alem da concorrência com a seringueira em
termos de fertilidade do solo.

Quanto ã consorciação da seringueira com outros cultivos perenes, têm sido
utilizados o cacaueiro, a pimenteira e o cafeeiro. A consorciação da seringueira
com cacaueiro tem como inconveni ente a susceti bilidade dos do is cul tivos ao fungo
Phljtophthoha paimivo~a. Sabe-se porem que uma maneira de diminuir a possibilidade
de ocorrências do fungo e o estabelecimento da consorciação em condições de climas
diferentes do Afi, onde estão localizados os consórcios seringueira x cacaueiro a-
tualmente existentes.

Em Una, no Estado da Bahia, e tambem em algumas areas de Rondônia, ja exis
tem alguns plantios de cacaueiro aproveitando o sombreamento da seringueira, por
iniciativa de particulares. Trabalhos de pesquisa de consorciação da seringueira
com cacaueiro vêm sendo desenvolvidos por unidades da EMBRAPA em diferente~ regiões
agroclimãticas: Ouro Preto (Rondônia), Capitão Poço, Altamira e Belem (parã).

Com a consorciação com a pimenteira tambem se verificou a ocorrência do
fungo PhljtophthoM. Alem desse, registrou-se a ocorrência na pimenteira da 11 mosca
branca 11 (Aleu~od.<.c.u~c.oc.o"v.,),praga da seringueira, em plantios consorciados na
Ba1a do So1, em Be1em (parã) .

Em plantios consorciados de seringueira com pimenteira, em Tomê-Açíi (pa) ,
alem da. seringueira ter entrado em condições de corte mais cedo, devido ao aprovei-
tamento do efeito residual da adubação dada ã pimenteira, esta ultima apresentou-
se menos suscetlvel ao ataque do fungo de raiz Fu~~ium ~ola~ F. ~pec.ial"v.,pip~i,
principal problema da pimenta-do-reino naquela região.

Em"estudo de consorciação seringueira x pimenteira conduzido em Manaus, p~
10 CNPSD, após seis anos de implantado, vem-se observando também uma queda na produ-
ção da pimenta em função do sombreamento, provocado pelas seringueiras, e ocorren-
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cia gradativa do Fu~~~m nas pimenteiras.
Outros trabalhos de pesquisa referentes ã consorciação da seringueira com

pimenteira vêm sendo desenvolvidos por outras Unidades da EMBRAPA em A1tamira(PA) ,
Bala do Sol, Belem (PA) e Manaus (AM).

Com relação ã seringueira x cafeeiro, muitos particulares jã têm planta-
do na região de Ouro Preto (Rondônia) uma linha do cafeeiro entre duas linhas de
seringueira, com resultados animadores. Trabalhos de pesquisa com esse consórcio
vêm sendo desenvolvidos em Porto Velho (RO) e em Manaus (Am).

Nas condições ecológicas de Manaus, o CNPSD vem tambem desenvolvendo estu-
do de consorciação da seringueira com guaranazeiro, e, junto com a UEPAE-Manaus, e~
tudos de sistemas de cultivo da seringueira com rotação feijão/milho, com resulta -
dos ate agora promissores, sendo que, em sua primeira colheita, o feijão obteve uma
produtividade de aproximadamente 1.300 kg/ha.

A pesquisa vem atuando na expectativa de responder e indicar, em prazos
próximos, os melhores sistemas de consorciação com a seringueira, tecnica e econo -
micamente viãveis, a nlvel de pequenos e medios plantadores.

A nlvel de grandes plantações, os estudos deverão ser mais demorados, pois
tem sido demonstrada a inconveniência da consorciação, tendo em vista não só aspec-
tos administrativos, como tambem a própria dinâmica dos processos fitotecnicos .in-
dispensãveis ã implantaçâo, condução e exploração do seringal.
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