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A P R E S E N T A ç A O

Neste relatório constam as atividades desenvo vidas na
Malãsia e Tailândia~ no per;odo de 04/10 a Ol/11/79~ envolvemo

conta

tos com as entidades governamentai~ ligadas ao setor de borralha~

in

/

dustrias de beneficiamento de lãtex e a participação na

ccuferência

para plantadores e terceira reunião do Comitê Técnico da

fi

dos Pa;ses Produtores de Borracha Natural - ANRPC - sobre o
mer-~Ciâfl:O das folhas

J'ssociação
I

al

11 •

A viagem a estes pa;ses Asiãticos foi organilada pela
SUDHEVEA e as despesas financi adas pela EMBRAPA através de rerursos do
Convênio EMBRAPA/BIRD.
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J:bs últirros aI'X)S
OS países produtores de torracha natural

têm dad::>

grande irnp:>rtância eo increnento da pro~:i:> buscaneb atender a demandamundí.al,
cb produto, que cresce além da 'possríbí.Lf.daôeda oferta.

Cbrna crise eb petzôl.eo

e o ronseqtEnte aurrento ôos .preços. da borracha sintética

o IRRIE (International

Rul:berIesearch Developrerrt; Board) tem procurada, além de est:irnular a
e pIOdutividaà2 ôos atuais países produtores , articular-se

prodtçêo

e prorrovar o

inter

câmbioCXJffi outros países que detenhampotencí.al.í.dade Para pIOdtJi:ooda borracha
natural.
Derrtzodeste a:ntexto,

no rorrente

aro o Brasil se filiou

eo IRRJ:B

através da StIDHEVEA
(Sq:erintend?ncia cb I:esenvolvin:entn da Borracha) e
EMBRAPA
(ErrpresaBrasileira

de Pesquisa Agrcpecuária). A partir

tos mantiebs nas retmiões ôo IRRIBe diretanente
acertacb tnnprograrra

ae

visitas

leira roITFCSta
de témiros
a) Visita às principais
cha nátural,

CDIIl

ôe

da

entend:iJrEn

países produtores,

à Malãsia e Tailândia poz

ima

relegaç:i:>

foi
brasi

e produtores comas seguintes finalidaéEs:
entidades g:>-reman:entaisligadas eo setor de torra

visaneb dar ronhecinentn à à2legaçoo brasileira,

ticas ôesenvol,vinentistas

das

pol.f

na Malãsiai

b) Participaçã::> na Conferência para plantaebres

(planter's

Cbnference) rea

lizada. bianua1rrente emKuala Lurrpuri
c) Participação na Terceira Ietmião cb Comitê Téc:niro da Ac;soci~

ebs

países Produtores ôe Forracha Natural, sobre o ''Mal Sularrericano

das

Fblhas" n'rird M2etig of the ANRPC
Technical Comniteeon SAIB)i
d) Visita eo Instituto
cj)es Particulares,

ae

Pesquisa ôe Borracha da Malãsia (RRIM),à

Íabricas ôe beneficiarrento,
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éelegéÇOObrasileira

os ~

ternolõgiros

na rondlJi!ã:>
, ~Oréçã:>

e

benefã.cí.anerrto ôe borracha natural;
e) A fim de se dar maior é3IYplitl.lée
na visão da problemática de borracha
tural,
tas,

o grqx> remiro

passou a currprir na Tailândia ump:rogramatE visi

e1aboraéb pe'Lo Centro de Pesquisa ôe Borrad'la da Tailândia-

onôe se poôe a::mstatar uma granre eficiência

em adaptação e

rrento ôe te01Ologia para condí.çôes diferentes

o procrramana

Malãsia. (anexo 1) .foi elaboraébpe1o

deste relatório

e privadas

visitadas

(RRCI'),

resenvolvi

d.êq1.Elasda Malãsia.

Rubber Iesearch anDeve'Lotrrerrt;Board) a quem, jmtarrente
des go~marrentais

na

MRIrn(Malaysia

cnm as outras

na Malãsia e Tailândia,

entida

os signatários

agraàeCEITlpe10êxito da mí.sséo,

Concx:mri..tanterrente
foi realizaéb

IX)S

dias 9, 10 e 11 ôe

emKua1a ll:rrrpur, uma l€uniã:> éb Comitê Témiro de E:xperts
discuticb o projeto
nétiro de Heveana

sobre Irentificaçã:>,

outubro

éb IRRIB, onde

Coleçã:>e Conservaçã:>de Material

Arrérica do Sul. Nesta reuní.êo o técniro

jo, Chefe cb Centro Nacional de Pesquisa da Seringueira
rro observacbr e a::msultor ébs representantes

Irnar Cesar ôe

foi
Ce

Araú

(CNPSe),part.í.cí.pou ro

da EMBRAPA
e SUDHEVEA, rrernbros

cb IRRIB.

à SlJIHEVEA
a orqaní.zeçâo da cx::mitiva brasilei

Coube, no Brasil,
ra de térniros

e produtores.

passagens e diárias

No caso ébs recniros

foram financiadas

ôo CNPSe,as ôespesas

pe.LaEMBRAPA,
através de recursos

o:nvênio EMBRAPA/BIRD.
I
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PER1'DU> E PARl'ICIPlÇÃO

a) Participanres

(~egaçã:>

Brasileira)

- 'I'écnicns:
1. Antonio Mari.a Ccrres ôe Castro** - SUI:EEVEA
2. Ricanb

Pinto Ribeiro *

- SUDHEVEA

3. Assis Rarros re Souza

- CEPIAC

4. José Luiz Bezerra

- CEPLAC

5. Imar CEsar re Araújo**

- EMBRAPA/CN?Se

6. Dinaléb Ibdrigt.ES Trindade**

- EMBRAPA/CN?Se

7. Dalno Catauli Giarormetti *

-EMBRAPA/~

"- Produtores:

(até dia 17.01. 79)

1. Mancel José 1>bnteiro
2. José Apareciéb Ri..reiro
3. ozí.res Araújo da Silva

4. Edgar· Mário Berger
5. Edgar Mário ~reiros
6. Jcsé Ibberto

Scbrinho

Fontelle

re Lima

7. r:elvi JlIDias Berger
8. Jcsé Edy M:mteronraéb Corres
9. Cláudio Henriq1.E Fernanôes Neves

( *)

(**)

I€presentantes

éb Brasil

no IRRDB

Cunpriram Prograrra na Tailândia

VINCULADA

AO MINISTERIO

DA

AGRICULTURA

05.

CENTRO NACIONAL

DE PESQUISA

DA SERINGUEIRA

b) Perícxb e IDeais Visi tacbs

04.10.79 - saída Rio de Janeiro
07.10.79 - chegada.a Kua1a Lumpur- Malãsia

eo MRRDB,
RRIM,RIS~

08.10.79 - visitas

09 a 11.10.79 - participc:çoo na Reunioo éb Ccmitê Témiro éb IRROO,para
Coleçoo, CbnserVcÇoo<E Genrop1asrna<E Bevea na

ArrÉrica

..

do Sul, do técnico

09.10.79 - restante
visita

Irnar Cesar de Araújo.

da d:üegaçoo brasileira:

à cidade <E Pahang - centro Treinarrento Risda e Carrpos
Experinentais •

visita

à l<urIFID9- Fe1da - Campos<E p:rOO~ão

de Mudas,

Usi

nas cE lavagem.
10.10.79 - visita

à seôe ôe Felda

11.10.79 - visita

à Malacca-

Indústria

re Beneficiamento ôe Látex

da

MARDEC.
12 a 13.10. 79 - participéÇoo na Reunioo da Associaçã::>de PrrXiutores
Borracha Natural

(ANRPC)
scbre "Mal Sulanericarx::>

ôe
das

EbThas" (SAIB).
14.10.79 - Domingolivre
15 a 17.10.79 - part.í.cí.peçéo na Conferência ébs P1antaébres.
18 a 19.10.79 - mntatos

com témicos

d:::>
RRIMe visita

à Estarão

Experi

:rrental de StIDgeiBuloh.
22 a 23.10.79 - visita
Lândí.a

à sere éb centro .cE Pesquisa de Borracha da
-

Palestra

ôo Assistente

Cb Diretor e visita

dive.rscs repartarren tos e campos experinentais.
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24 a 26.10.79

à Estaç:D Experirrental cb rIIUIml' e ví.aoem a

- visita

Bangkok•
.27.10.79 - viagem de retomo ao Brasil.
01.11.79 - chegada à Manaus.

••

4.1 - Visita

a:>MRRDB·(Malaysia
Rt:bber Research and IEveloprent Board)

. Palestra
a) O

p:roferida pe.Io Dr. Lim Scw Ching

MRRD:

O MRRDB
é uma agência 9Jvernanental que desenvolve total

Ie da pesquí.sa, eb ôesenvo.Ivírrerrto témico
as atividares

de borracha natural

prorrocional em apoí.o

na Malãsia.

o funcb cE pesquí.sa , fm:macbatravés cb Irnposto

Adninistra
expJrtaç:DcE borrama

e à:> trabalho

cantro

natural,

equivalente

re

a uma taxa ôe 2,2 rentavos

rolares rnalaiosp::>r quilo ôe borracha export.ada, (ap:roximadarrente1

re

cerrcavo

ôe rolar arrericano) •
Seus objeti\OS

prioritãrios

sãp:

• Planejarrento e formul.eçâo ôe estratégias

cb setor

• Formul.açâoôe una pesquí.sa dinâmica e po.Lftií.care

desenvoL

virrento.
• Servi~

ôe orientaç:D

· Industrializcç:D,

técnica e pesquí.sa de nercaCb.

inclusive

dínamí.zeçào de consrno Irrterro ,

• IEsenvolv:inento ôe recursos huaanos,
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Cl>jetivos crnseguicbs de maiqr inpacto:
• Amentn da produtividacE cb cultim

da bozzacha de 500

3.000 kg/halano.
Dirninuiç~ cb perfoôo de imaturidacE de 8 Para 5 aros.
• M3lhorarrentndas témicas

de explora;ão àiminuinéb custas

de

prodoçéo,
• Mudançade especialização

na cx:::JrIErcia1izaç~
de bozrache, StDs

tituind:J o trípo SSR (Srnrroke
Sheet Rubber) para o SMR(Siandard
Malaysia Rubber)•

Dentrreos órgEos mais irrportantes crnponerrtes d:J MRRDB
ci1am-se:
• Rt:bber Research Institute

of Malaysia

· Malaysia Rtbber Producez"s Iesearch h>sociation
Malaysia Rubber Bureaux - com17 escritórios
ses cnnsunid:Jres de oorracha,inclusive
abertura de escritório

nos maiores

pai

com a previsão

de

no Brasil.

b} Dacbs rrais irrfx:>rtantesda prodt.ção e consuro mmdial de bcrracha

o

consuro mundial de oorracha está estreitarrEnte

rorrelacionado

a:m o ôeserrcolvírrerrto emnômiro e cbbra a cada 10 aros. A borracha siI:tÊtica
vemgradativarrente substituincb
tra o anteriornente

a borracha natural.

O quadro a seguir

ilus

dito.
Até 1940 .•••. '100%
-de consurrode borxadtanatural,
Até 1960

60%ôe consuro de borracha naiural.

Até 1979

31%ôe consurrode borracha natural
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Até 1970 o cresc::i.nentoõo setor l:x:>rracha(natural + sintética)
I

se

sitmu em torro de 7%eo ano, a::m,previsÕes de diminuir para 5%ao ano na CÉca
da ôe 80. resta

fuma prevê-se una.demandac:E19 milhÕes ôe toneladas em 1985

e 24 milhÕes de toneladas em 1990.
Cbnsic.Erancbque o cresci.rrento da oferta
mantenharonstante

•

(3,8%a. a.),

part.í.cí.paçàorelativa

há umaten&ncia

ôe borracha natural

se

conseqbenterrerrte, ôe parda ôe

no ronsmoda borracha natural,

situanéb-se em to:r:no de

4,8 e 5,7 milh:3es de 'toneladas, .partrí.cí.penôocom25,3%e 23,8%ros anos

re

1985e 1990, respectivanente.
Este fato é extrernarrente i.rrp:Jrtante, dad:>que +ecní.carrentee
nomicarrentea l:x:>rracha
natural JOderia participar

cem42%no consrrro

ôe borracha. Por 'outro Laôo, tecnicanente a part.í.cí.peçâo relativa,
ôe 25%ôe borracha natural

eco

-rnmdí.al,

em

é conaí.ôarada'o limite mírurro penniticb ao

tomo
nfval.

tecno1õgiro atual.
Se consf.ôeramos que 'a substituição
rama sinreticase

da borracha natural pela

deu em,granre"parte pela deficiência

cb cresc:irrento da ofer

ta, é fácil concl.uí.r qtE,IX> presente século nro se prevê ronrorrência
países produtores. Pelo rontrário,

a unioo restes

ra evitar a entrada de IX>VOS
produtos swstitutivos

4.2 - Visita

ao RRlM(RubberIesearch Institute

• Palestra

bor

entre

países se faz neoesaâzí.a pa
da bozracna da Heuea,

of Malaysia)

proferida pelo Diretor cb RRIM- TuanHaji, Dr. Ani Arope.

a) InfoDTlCÇÕes
gerais scbre o RRIM

o

RRIMfoi f'mdaôo em 29 ôe jtmho ôe 1925. Cbnta boje com

ôe 220 pesquí.saôozes e 2.500 hectares ôe borracha plantaebs cemexpansâo
vista re mais 1.300 hectares.

~ sem dúvida, o naior Instituto
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Borracha ch nnnch.

/

é COITIfOSta
cE un Diretor Geral e chis Diretores Ad

Sua.estrutura

j\IDtnS ôe Pesquisa e cE ~tréÇã::>.

2 (d~J
50S

i::5i::açX)esexper::4rentais
e 3 (três)

aspectos das atividades

..005.00 .aspectos ôe cultivo
.. mas

Possui 13 (treze)

tratanro

térnicas,

chs maí.s

com l::orracha natural,

e prodeçâo ôe 1átex,

cE borracha, tecnologia

lNS'lTI'UI'O

relacionadas

sea;ães,

divisões

diver

incluincb

ôesenvol.vínerrto de novas

to
for

éb Lâtex e beneficiarrento.

DE PESQUISA IE BORRACHA DA MAIÁSIA (RRIM)
ESTRUIURA

ORGANIZICIONAL

DIREIOR

DIRETOR AnJUN'IO

DIRETOR

AUJUN'lO

ADMINIsrRlÇÃO

PESQUISA
I

Div .Química AnalÍtica

Div.Serv. Consultaria

Div. QuÍmicaAplicada e
D2senvo1virrento

Di v. ~jo

Div. ôe Microbiologia e
Proteçoo de Cultura

Div. Estatística
e
mia Aplicada

Div. ôe Ciências Vegetais

Estaç~ Exper:inental
Smg=:i Buloh

Div. cE Tecnologia

Estcçã:> RRlM, kota Tinggi

Di v. Controle ôe Qualida

Div. cE Pesquisa de Pro je
tos ôe "Pequenos PIO
dutores" .
-

de e Especificações
Div.cE FÍsica e Química
ôe Polírreros

Seçio Cbnt. Orçanentário

ôe Solo e Cul,

ra
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Seção de Aànin. Geral
Div. Trein. Pessoal e De
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ôe Equipe

de
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Div.

de Publicações,
bliot.e

Bi

Tnformaçôes

Seção ôe Trabalhos
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b) p~oo
A Malásia

ôe borracha na Malãsia e seus prco'Lemasprincipais.

é o maior produtor cE borracha cb muncb, comuna área pl~

tada cE aproximad.arrente2.000. 000 hectares,

romurna produ:;oo aproximada

de

1,6 milhÕes ôe toneladas -(1978).
Cbmo advento e cresc:inento da oferta

da borracha sintética,

houve

A ~

na cÉcada de 50, una crise nos países produtores de borracha natural.
ca, a produtividacE ôos -seringais

na M:llásia era IIEI10rcb que 500 kg;ha,

viéb serem as plantações estabelecidas
Ldaõe avançada. A carrpanha cb ~~rrD
tar ou M:Jrrer". A pesquí.sa

através de sementes e os seringais

à êpoca, baseou-se no slogan

resp:mdia com clones produti

\.OS

de
de

"lepl~

da série 500

com

capacidade cE produzir mais de LOOO kg;ha. NasCÊcadas -de 60 e 70 foram ~
senvblviébs clones cem capacidade de produ:;oo de 2.000 e 3:,000 kqzha; respe~
tivanente. Na <Écada ôe BO, comnovos clones já em teste,

espera-se

atingir

a potencí.al.Ldaôede aproximad.arrente3.500 kg.
A Malãsia prevê a arrpliêÇoo de seus plantios
Ihôes) 2.000.000

àe borrracha em (ébis roi.

de áreas até 1990. No :m:::xrento
o maior prcblerna cE se rons~

guir esta :neta está na dímínuí.çéo relativa

da rnão-~ra

dí.sponfve.Lpara

o

setor bortracha,
A p:>lÍtica ôe increnento da prodoçâo e produtividade da Malásia hoje
está baseada no pEq1.EI1O
produtor.
pliar

as plantações através

produtividac'E nédia cb

O grantE êEsafio a ser vencido está em aro

ôe 'inrorporêÇoo cE novas áreas com aurento

J?B=IlEI1O

produtor e o replantio

lhores clones e tecnologia noôerna.

c) Linhas prioritárias

de pesquisa

- }EJ.h:)rélTEIlto
genétiro:
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Vem-seprocurancb intensificar

o rnãxirroesta linha CE pesquisa,

buscandoaurentar a produtividacE cb material botâniro a ser plantacb.
cnnvia;oc>
CE que o es1:cqtE CE material genétiro existente

na .kia

está prati~

nente esgotacb,- o IRml3 vemrecbbrancb esforços para zenovâ-Lo através da
~OC>

c:Enovos materiais

a

O:nl

in

genéticns da AnÉrica cb Sul (Hevea nativa).

- Cbntrole ôe éberças:

-

dedicancbatençã:> especial a este aspecto baseacb no

O RRIM:vem

fato cE que clcnes nelh::>raebssâo.maí.s sensíveis eronanicarrente, eo atzque de
pragas e õoenças, bem CDITlO a intensificaçoc> cb plantio predisp5e ao ataqre epi
cÊmirode ~as.
Emparticular
cb

l50

vêm estudancb os aspectos tecniros

cb "K>G" no tratanento

e

econânicns

c:Eseringais.

Quanto eo "Mal Sularrericano àas :Eblhas" (SAIB) causacb pelo ~
go Microcyclus ulei,

ébença ainda não existente na Malãsia, o RRIM mantém una

UnidacEem Trinidad es tndanôo especificarrente esta cbença, ví.aanôo
rente evitar sua entrada no país e/ou erradicá-la
cia futura. Há interesse

em transferir

anteriores da heveicultura

caso ocorra qualqrer inci~

a referida lhidaà2 para o Brasil,

corzêncí.a da :i.nq:ortânciaque hoje se dá
pzíncí.pal, coerça da seringtEira,

prãncí.pal

IV

país eo "Mal das Fblhas"

nessa

I

umôos fatores responsâvaí.s pelos

em ôe

fracassos

nacional, prãncípalrrente nos Estaebs cb Pará

e

Bahia.
Há urra consciência ôe qre o oorrbate ã ébenças e pragas
inevitável

IX>

sera

futuro. Sentiu-se que a linha ôe pesquí.sa relacionada eo rmlhora

rrento genético é prioritariarrente
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resistência

à ôoenças, Ju;tificam

fato ôe que é muito difícil

conseguir resistência

seringueira em ôet.rírrento cb aUIIEl1to
da
ta estratégia
produtividare,

baseacb

IX>

além da resistência

~
e

ser sempre·parcial FOr ser condicionada

varii:Ç3es cb agente causal e cb arrbiente. Por outro 1acb é muito mais

difÍcil

à nais ôe ima ébença na

de se conseguir produtividade e resistência

às

ITESnB

planta.
Por outro Laôo é daôo granre irrp:>rtância às condições

~

cas qte famreCEIll'ou dificultam
vários testes,

a açm epiéÊmica ôe ébenças (escape).

visantb "forçar" situ.açiies artificiais

eco~
Existem

de êEsfo1harrento unifor

IIE (através cb uso ôe desfo1harrento químico.:) no corrbate a cbenças de folhas.

- Aurento da pIOdutiví.ôaõe da rnZo-cE-obra:
!'bs

to da produtividare

últinos

10arxJS o RRlM vemdanôo ênfase especial

ôe rrOO-ce-cbraprincipa1nente,

elirn:ina.ro pn:b1ema da dirninuiçã:::>
relativa

na fase de corte,

eo

auren
visancb

<Este fator.

~em-se estudancb exausti varrerrte a micro-sangria e o uso ôe esti
mulantes, visancb atingir

a neta ôe sangria re 750 ârvoresyhorrem/dí.a, aUIEIl~

00, assim, em 50%a eficiência

da mã:>-~ra

nesta prática,

ponto ôe estran~

larrento no éEsenvo1vin:entoda cultura da ser.inglEira em condí.çóes ôe

deficit

ôe nio-de-cbra.

- Desenvol,
v.i..nEnto
.ôe sistemas para

peq1EIDS

o pequeno produtor malaio possui
5 a 10 acres. Cons.i.de.randa
que a política
da Malãsia, está baseada reste
tema:

ma área plantada variancb

ôe

ôe arrpliêÇã::>da prodoçâo ôe borracha

pequeno produtor, o RRIM vem éEsenvo1vencb sis

re pJ::O<:1u;=ã:>
mais aôequaôo,
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duti vi daôe da sua .explor.:çooi sua sobrevivência no pezfoôo de imaturidatE

da

j

seringlEirai

o aurrento da sua renda no perfoôo de corte principa.l.rrente, ~

les cuja área seja insuficiente
Três linhas.se

para sua manutençã::>.

destacam nes+a área:

• consorcã.açâo ôe .cultura de curto ciclo na fase ôe irnplant.:çro
crã.eçâo de pequenos

animais na fase de manutençâoe explor.:ção;

• estuã:> de densidade de plantio,

•

e

econômí.canas condí.çôes cE mo de

mã:>-cE"bra exclusivarrente familiar no perfoõo de sangria;
· mo de técniccas aqronômí.cassinples

CDIIO

c:oni:Iole·de ervas

dani

nhas, adubação e est.ímut.eçéoquímica.

Para currprir comeste objetivo o RRIM
organizou em 1973 a

Di

visãJ cE Projetos de Pesquisa para Pequenos Produtores.

- DiminuiçãJ cb períocb de imaturidacE da seringlEira:
Nesta área o RRIMvemôesenool.venôopesqrãses ligadas a

area

ôe prodeçâo cE mudas, dando ênfase à:jueles p.rocessos qre viabilizam por'
só a diminuiçã:>cb períocb ôe imaturidade. Ressalta-sea
sas relacionadas'CDItlin~ão
ÂcicbInébl.Buuricn

cE formaçáo tE raiz,

realizaçro

de pesqui

através da apliCéÇão

ôe

para mudaspzoduzí.das pelo proCESSO
d= tom cx:nvencional,

ainda hoje larganente usado principalnente,

pe.los pequems produtores.

Aliacb às pesquisas de produçâo de mudas, cEsenvolvem
Lhosna mn~ã::> e manejo de seringais
serv.:ção tE solos,

si

trà.:>a

incluincb as áreas cE adub.:çãoe

cnbertura comlegurninosas e manute~ãJ através ôo uso

heIbicidas.
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- Temalogia da oorracha:
I
!

ReCEl1tenEnte
O RRIM criou.a
tcx:b apodo de laboratório

Divisã:J cE Te01ologia qtE conta com

e pessoal ôe áreas rorrelatas

ou seja:

Bionsica,

-QuÍmica,'Centro re 'IemolDgia de oorracha e outzos ,

:g neta da Malásia aurentar a prod~ã:J interna ôo SMR (Standart
Malaysia Rlhber) em sIDstituiçã:J

aos out.ros tzípos hoje produzicbs.

Os estu<Ds na área cE tecrnlogia

envol.vemtrabalhes que

penni.

tarn o pequeno produtor a produzir o SMR,através da ronercializaçã::> do
tex

lá

via empresas à:> setor pÚbliro da Malásia.

4.3 - Visitas·a

Felda, Felcra,

Risda e Ma.r"cEc

a) Felda (FecEral Land .D=velCJf!IEIlt
Authority)

A Felda é una organizaçã:J feôezal, responsâveL pela arrpli~ã:J da
fronteira

agrírola

da ·.Malãsia, Lncorporanôo novas áreas ao proCESSO produ

tãvo, através da implantaçã:> ôe fazendas roletivas

ôe

peq1.EIDS

produtores •

(Colonizaçã:Jem grup::».
~ resp::msável pela arert.ura ôe propriedacEs para'
terra.

Possui

q1EID

hoje irrplantacbs 480.000 hect.aJ::esôe diferentes

nâo

produtos,

teul
IX>

sistema cE "col.oní.zeçâoem gIUfX)"sendo a oorrac:ha e o d=ndêos principais.

b) Felcra

(FecEral Land Cbnsolidation an Iehabililation

Authority)

A Felcra é .responsâval, pela arrpliéÇOOôe propriedades para
qtEI10S

produtores

q1E

retenham alguma terra,

mas qre

cE sd:>reviverem com a renda da propriedacE.
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C) Risda (Industl:y Small Iblders

r::evelq:nent Authority)

A Risda é zesponsâve.I pela área de replantio
ôe pequenos produtores.
tência 'lêmica",

velhos

~ praírí.canerrte un órgã::><E '~xtensã:::>Rural e

send:>que , dí.fererrterrerrte d:>Sistema Brasileiro,

recursos para swsídios
e interfere

<E seringais

diretos

aos produtores,

Assis

nov:i.rrEnta

produz e fornece

insmos

no proCESsOde corrercializaçÊÍ;:>
•

•
d) ~c

(Malaysia Riliber r::eveloprent Coozporat.í.on)

à Marrec é un órgãJ gavemarrental que se ôedí.ca eo processarrento
e beneficiarrento re borracha vegetal de pequenos produtores da Malásia. Per
segl.E os seguintes objetivcs:
- Cbnseguir que o pequeno produtor produza umalx>rracha <E
daôe icÊntica

quali

eos grances produtores;

- Prop::>rcionar.a:>-~

produtor umcanal CE

corre.rcí.al.í.zeçêo
,

sem internediaçoo;
- Ganhar rrercad:>corrpetitivo rontra a lx>rracha sintética,

através

da rrelhoria da qual.í.dade,

o

Mard2cpossui im totalce

5 Íabricas rnixtas CE prod~ã::> ôe

tex rentrifllJad:> e SMR,. (Standart Malaysia Rubber), exportzmôo em
M$185.000.000,00 para 44 países,
Em

lá
1977

através de 36 por+os,

1977 era .responsâvef pela produçâo CE 35%da prod~ã::> SMR da

Malásia.
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4.4 - Participação

na Iemião

cb IRRI.l3

i
foi dito

Chro

IX)

inÍcio

ôes te

relatório,

o térn.iro Irnar

oa

sar de Araújo.,·Cllefe ro CM>SeringtEira, particip:>u ros dias 09 e 11 de ou
tubro, da Ietniãocb

Comitê de 'lêmiros

cb IRRIE, para a roleta

vaçã:>de Gernoplasmasde Heuea da América ôo Sul,
tor dos representantes

CXllD

e

ol:servador e consul,

cb Brasil.

Na referida

reunião participaram

representantes

de 7 (sete)

pafses , 2 (ébis) rrerrbros cb IRRme 2 (ebis) cnnvidacbs especiais
terra e Austrâlial

ronser

perfazencb un total

da Ingla

de 31 participantes.

A cescrição. detalhada da reuniã:> se ena::mtra no relatório
nexo (PRXEEDINGS
- IRRIEIDRKSHOP
rn CDLIECl'IOO
DF GERr-PIASM
f'lOv1

a

SOUl'H

NERICA)•
Cbnoparte da citada reunião foi prorroví.da urra visita
taçã:> Exper:i1rental de Sungei Buld1 cb RRIMonde foram visitadas

as

à Es
seguin

tes areas:
a) Laboratórios de BiofÍsica:
Palestra

proferida

onde foi nostradaa

pelos remiros

i.rrp:Jrtãncia da. roleta

cornofonna de rrelhorar as características

Dr. D. GcrrezBosco e Eisa

de ~nnaplasma na Arrérica do S~
cbs clones asiátiros

tentes.

Cita-se o fato que detenninadas Heueas nativas

cíferos

em nímaro de quatro vezes superior

b) Visita

Yap,

éDS

hoje

oontêmvasos

exis
lati

ôos clones asiátiros.

à Divisã:> de Botânica

IEsta visita

destaca-se o desenvolvinento ôos trabalhos de
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ra ôe tecic:bs que muito podem CDntribuir para a transferência
J

di.ore outros países .a:m menores zí.seos de intro~ã::>
. fase dada, para efeito

ôo projeto

cE material

sa

ôe mvas ôoençás , A én

da CDleta da gemoplasma na Anérica d::>Sul,

está na genninação da senentes sem casca (encosperma) em tti:>cEôe ensaio CDI1
tenro neío da cultura.

c) IErocnstraçã:>da Térnica da Sangria poz Punctura e
Visita

eo Setor da Cbrrbate da Doenças

(àescriação no item 4.7.3)

d) Visita

as Cbleções de Clones Sul Anericancs

Notou-se

q1E

a Malãsia vemesttrlaneb o c:x::rrp::>rtarrento
(crescirrEnto,

produtividaCie, características

cb Lâtex, etc)

da várias

espâcí.es de Heuea ~

tivas da Anérica ôo Sul, de grande iInpJrtância para o Brasil,

habitat

natu

ral CEstas espécies.

4.5 - Participaçã::> na 'Ierceira Ieuniã::>cb Canitê Témiro

sdn:e

SALB(Mal das Fblhas) da Associcçoo cbs países Produtores
da Borrarna Natura!

(ANRPC)

Esta retniã::> contou coma. participaçã::> ôos países rrenorosr Malãsia,
Incbnésia, Singapura, Sri Lanka, Papua-N::>va,Guiné, Tailândia e França e com
representantes

cb Brasil,

Libéria,

Sobre a reuniã:> existe

Bunna.,Nigéria e Filipinas.
un relatório

tratad::s e ronc1U5Õesdenaninacb "I€tnrt

datalhacb sobre os

assuntos

of third M2eting of the .ANWC

d1.nical Ccmrnitteeem Salb", além cE vários cbcurrentos cuja referência

,

,
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enrontra anexo, a este relatório.
As c:oncltEÕesde naior interesse para o Brasil foram:
a) Prop:>siçã:>aceita de que a próxima reuniã::>sobre SALBdeverá
realizada

no Brasil;

b) .Ac:Eitaçã::>
geral principalrrente, pela Malãsia, de que a lhidade
RRIMde Pesquisa scbre SAIB,localizada hoje emTrinidad,
transferida

ser

cb
seja·

Para o Brasil i

c) A possibilidade

ôo uso de desfolharren.tosquímiros cx:mjugacb

trat.a:rrentos químicos nas folhas novas,

CDIID

forma de rorrbate

crm
cb

"Mal das Eblhas" i
. d) CSbens resul taébs a:::mseguicbs
cemo uso. de tenrnnebulizaébres

na

apl.í.ceçâo de éEsfolhantes e funqi.cí.dasj
e) Emespecí.al., ressalta-se:o

trabalho.apresentacb .pelo Brasil

trole QuÍrniroôo Microcylcus
cia

00

ulei: no Brasil'! a::mespecial

"Cbn

referên

PIDMASE
(ProgramaEspeoí.al.de Controle cb Mal das Fblhas da

SeringlEira) .

4.6 - Participcção na Conferencia d:>SPlantacbres

(Planter's

Conference)

:g realizada na Malãsia de (bis em cbis anos una.Conferência ~
ra plantacbres,

pn::xrovidape.Io RRIM(Instituto

de Pesquisa da Malãsia)

on

de SEo apresentaébs os Últinos resultacbs de p2SqUisas tanto cb RRIMquan
to de firmas particulares.

Esta

Cbnferêrcia faz parte da estratégia

de que

as pesquí.sas recentes que ainda nã:>tenhamlEO em larga escala ôevem
pr:ineirarren.te transferidas

éOS
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qualqrer problema de inoonveniência da ternologia nã::>afeta

p~

OS peq1.EIlOS

dutores. Alémdeste fato, pode--se criar pontos cE cEnonstr.:ção das técnicas
novas, para Íac:ilic:1a.d=
posterior

de trransfezêncí.a aos

peq1.EIX)S

produtores.

Participarem da referida Ccrlferencia mais ôe BOO produtores,
clusãve , comrepresentante

in

de dive:rsos países produtores de borracha.

Anexo, a este relatório

se ena:mtra cópia ôos resurros das pal~

tras proferidas.
A Conferencia foi srndividida em seis sessoes,

assim definidas:

Gerência e ECXJIlOIIJÍaj
Sistemas de fu!plor~ãoj Seleçro cE Clones e

Cbbertura

cE.So.losj Práticas

e

de Manejode PlantéçÕesj retesa Fitcssanitária

Geren

cia cE Usinas de Beneficiarrento.
As pal.est.ras tiveram grancE interesse
ra principa1nente,

para a cEleg~ão

b.resf.Leí.

para o grtIfÓ cE técniros qtE puôeram avaliar o

ôesenvol,

vinento temolÓgiro da seringtEira
FOi feita

una visita

em diversos aspectos de rosso interesse.

ôos participantes

à Estéção Exp=rinEntal cE

Sungei Buldl, cujas observeçôes encontrarn-se descritas
dado que se trata

no bojo ôo item 4.7,

de assunto eminenterrente técnico e difícil

de tratar

em

separaCb.

4.7 - Visita

éO

RRIM
e à Estaçro de Sunge.iBuldl

Tenninada a Conferencia
brasileiros

re ·plantaCbres,

a delegação cE témicos

passou a Clmprir umprogramade visitas

e ronversação com

niros cb RRIM,tanto· na adninistr~ã::> geral quanto na Estéção

Experilrental

de Sungei Buloh, localizada a 25 kmde Kuala Lumpur.FOi currpriCbo
te programa:
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4.7.1,-

Visita ã Se~

re Cbnt:ro1ere I:benças

Houvearrpla discussã:> a::.ma equipe cb Dr. Lim ~
amt:roJ.e ôe cbenças de :folhas de maior interesse
pais assuntos tratarbs

para o BrasiL

Ming, sobre
princi

C5

foram:

a) Pesgui..sas ligadas ao uso de temonebulizaébres

o RRIMpoasuí, result:ad:>s ext:remarrenteinteressantes

no uso CE tais

eguiparrentos onôe se ôestaca oTI:F1\TARI' e TIFATIGA,para pul~rizaçã:>
seringais

adultos e o PillSFOG
K-20,

para uso em viveiros e jardins

CE

clonais,

ou rresrroem serir:gais jovens. Os TIF7'!S apresentam custos extre.rnarrente ba.i
xos quanôo compara.c:b
CXJIIl o uso CE avião nas condí.çôes da Malãsia. O PillSFOG
K-':20 apresenta custos de um t:eJ:ço

à rretaàe ébs aparelhos comuns (pul.vertí.za

ôores manual,e notorizaOO cormnn)
, Foram:feltas várias
eo uso CE smstâncias,

a1x>rdagens relativas

Cbsagense nÉtoCbsCE apli ccção.

b) Pesgui..sas ligadas

CO·USO

CE ôesfo'lhantns

O RRIMvern'usanéb CDID resultacbs e.xtremamentessatisfatários,
d2.sfoTha:rrentoôe seringais

o

através cb uso ôe desfo.lharrtes quírrucos no

bate a ôoenças de foJhas. O ôesfo.lharrerrtounifonre da seringlEira

poôerâ

ser una.das al teInati vas para resol ver o problema do "Mal das Folhas"
Brasil,

ôesôe que cnnjugad:>a:::muso ôe fungicidas,

buí.çeo de chuvas o ano tod:>. Poôerâ ser,
isoladarrente em regiões que têm p2g1.EIlO
fulhas CE seringt:eira.

CDITO

com

no

nas regiões o:::m distri

prática

auxiliar,

aplicada

perIoôo sem na época de troca

d=
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c) O Or. Lirn afinna. que,

OS

países produtores de borradia terco neces

sariarrente que oonviver a::mo cx:nbate a dJenças
qtE a intensific.:çã::> cb plantio

da seri.ng1.Eira, una

vez

em Larqa escala favorece o cEsenvolvirrento

dasCbenças. No caso ôe ôoenças ôe folhas sUJere que na ép::>cad::> plantio
já se garanta o arruarrento para o

tEO

ôe teIllDnebulizad::>res.

4.7.2 - Visita à Divisã::>cE Solos
Foram feitos

contatos como Dr. E. Pushparajah, Olefe

da

Divisã::>, onôs se ôestacam os seguintes assuntose

a) Nos processos ôe preparo cb solo nã::>há diferença entre os

preces

sororrecanizacbs e manuais. Aparenterrente nos processos rrecanizacbs, há
nor aceque ôe doenças de raizes • Entretanto o
te nas entrelinhas,

tEO

rre

ôe mêquí.nas continuarren

prejudica sensivelrrente o éEsenvolvirrento da seringtEi

ra.

b) Desenvo'Lvem
constanterrente testes
existentes.

Dos clones resistentes

de resistência

à seca ôos clones

ressal tam-se o RRIM703, o 612, o GI'1 e

PB 230, sencb este Últino o mais resis tente.

c) A mamrterçã:>de seringais
o

é feita semprejuízos para a planta,

com

ôe hezbí.cí.das, O uso ôe plantas ôe cobert.ura (Ieqimínosas) é umapra

tEO

tica vantajosa tanto na dí.mtnuí.çâocbs custos ôe manutenção quanto

nos

custos a:rn uso ôe fertilizantes.

d) O RRIMaébta rrétocbs ôe análise cE sola; especffíí cos para a
greira,

como

lEO

ôe extratores

especí.aí.s que cfu resul tacbs mais

ôos para a Hevea, cx::mseguinào
desta maneira, naior eficiência
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econ.êmicano processo de adubaçoo.
A prática

j
é ampl.ém=nteusada cnno forma corrple

de análise foliar

IIEI1tarde adubéÇOO
e normalmente é usada na retennim;çoo ôe fôrmul.as
adubéÇÕesern seringais

adultos.

e) A tese de PhDdJ Dr. E. Pushparajah, que foi fomecida à

é umdocimerrtocxxnpletosobre solos para seringtEira.

brasileira,

to está sendo multiplicada
Cbs, na Biblioteca

4.7.3 - Visitas

futurarrente à dí.spos.íçâo dos

e estará

00 ~Se,

relegaçã:,
No mxren

interessa

em Manaus.

à Estação Exp2r:i..nental-cESlIDgeiBuldl

Para maior facilidade
10 as seguintes visitas,

- Visita

para

ôe expos.í.çáoforam incluídas

peIo

capítu

à Estéção ExpeJ::iIrentalôe Sunqed,Bulah:

realizadas

realizada

neste

9IUfO

cE témicns que Participaram

reunioo 00 IRRIl3,que tratoure

da

assuntos ligad::::s à Coleta

e

Cbnserv~ã:.:>cE GenroplasITlél
na AITérica.d:J Sul.
- Visita

realizada {Eles participantes

da Conferencia ôe

Planta

ôe Sunqed,Buloh fundada em 1928 está

locali

dJres.
- Visita

a) Info~

da delegaçã:.:>
témica

brasileira.

Cerais sobre a Estaçoo.

A Es~ã:.:> Experinental

zada em Selengor, a 25 km cE Kuala Lurpur, Pessui una área total
ôe 1. 300 hectares,

gtEira,

20 hectares

sendo que ôes tes,

1. 200 hectares sã:.:>
plantacbs

ocupados com infra-estrutura

e o restante

pzoved,
táveis.
vu.-CULADA

AO MTh'1BTltRlO

DA

AGRICULTURA

em
CXI1l

ôe soles

tomo
se~
ina

./i RAPA
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Possui uma ~traçro
sim distribuicbs:

errpresarial rontaneb com5 Gerel!tes ~

Ge:re:nteGeral, Sub-Oarerrte, Gerente de Manutençã:>,Geren

te da Seçro ~ Sangria e Gerente da Seçã:>ôe AdministréÇã:>.Possui
100 Sqervisores

de Cémp)

(capatàzes) e 700 Diaristas.

ainda,

O o:rçarrento é

de

três milhões de eb1ares malaios (aprox::i..rnadarrente
1,4 núlhÕes de eblares
nericanos),

sendo sua receita

a

de 1,6 milhÕes éE dolares malaios,

tando um ôeff.cí.t; re (M$1,4 milhões), coberto pelo G:n.e.rno.

b) IEnonstraçã:> de Sangria fOr Pmctura

(Miem tapping)

O RRIMvem desenvolveneb una série éE rrétocbs de sangria poz

tura,

visando aurrentar a capacidade ôe sangria eb

OOITEIn.

punc

Vemacbtaneb

seguintes rrétoébs; da sangria poz punct.ura em sul.cos verticais,

os

em espiral,

em espinha de peixe e a conjugcçro de sangria por' punctura comrorte

S/2.

Sistema

Esta Últirna vemrros+ranôo resul taCbs nelho:res, ronparancb-se eo

S/2, d,/2 ou nesrro atingineb a índices ôe produti ví.daôe maior em alguns cão
nes a::xnoo caso eb Gl'1. A sangria poz pmctura ainda é pouco usada nas
p.loraçóes ôe seringais
localizadas

na Malãsia,

em áreas comdeficiência

ficando restrita

às plantações maiores,

de m7D-re:.rora.

Vemt:anIDém testaneb umasérie de apetrechos para uso em
poz punctura, visancb airrentzrr a eficiência

sangria

na renoveçãJ de casca, dinúnuir

a "exploração de casca" e facilitar

o trabalho ôo horem, Fbrcrn

dos o uso ôos sistemas tradicionais

e sistemas notorizacbs

processos internediários

dem:mstra

(sem sucesso) e

que ronstam re instrurr'entos rrecâniros,

que a árvore seja perfurada

CDIIl

AO

visanéb

a "agulha" giranéb. Este últino rrétoéb vem

apresentaneb os nelhores resultacbs,

VINCULADA

ex

MINl8~O

daà:>que não se usa energia e

DA

AGRICULTURA

sim
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tapo "parafuso" que prorrovemO giro da "agulha" pela

presseo

borrem,

Alguns <Estes apetreches sao d:>tad:>sôe cabo longo para sangria
""t..:a,

:mentand:>o t.errp:>
de vida. útil

da seringtEira

cujes painéis

al

inferio

reg nã::>possem mais .ser usaébs.

I

Os nétoebs de enxertia usaCbs na Ma.lásia são serrelhantes à}ueles
sacbs no Brasil.

A granee diferença é que na M:ilásia precbrnina o uso

ernrertia verre em detr:i.rrento da enxertia
BrasiL

Iessalta-se

que. o produtor rnalaio nOOma fita
cavalo, em outras palavras,

ôe

"marrom", q1E é a mais usada

una.diferença interessante

na enxertia man:om,

ID

visto

c:paca e nem a borbulha a:m a casca

cb

usam o rresrronétocb para as duas enxertias,

riand:> apenas a ror da borbulha e diârretro d:>caule .. Este fato é

u

va

extrema

nente interessante,

poí,s fac:::ilitará a difusã::>da tecnologia ôos <bis

cesses de enxertia,

ôesde que não haja di:ferença no pegarrentn. Outro trí.po

ôe enxertia

verde é usacb quando o cavalo possuí, arenas d:>isIlE5eSre

de (enxerto e cavalo verres).

pro

ida

O nÉtod:>é o rresrro, sencb q1E se acnnselha a

poda ôo cavalo a 15 an acimà.da ernrertia e se mantenha o ernerto em semisonbra até qtE seja lançam o broto. Este nÉtocb é pouco usaôo a Di vel

CD

nercial.
furam denonstracbs ibis outros nÉtocbs experi.nentais <E e.rnertia:
- A garfagern, realizada. cembise!

duplo e porrta de clonal

IDVO

aos

d:>is rreses de Ldaôe d:>cavalo. O enxerto deve ser manticb em CCt1
dí.çôes de satur~

d I água no anbiente.

VINCULADA AO MINISttRIO

DA AGRICULTURA

~.mAPA
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te dias
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de raizes realizada

embise!

simples na plântula

(aproxircadarrente) ap3s a genninéÇi:>da serrente com

de clonal apresentaneb as folhas totalnente
selada é unidaã

o

ponta

abertas. ·Aparte

e ap5s ser transplantaeb

bi

através

ponta ôo clooal éEvid.arrentedescaacada

de arrarrio com·fita plástica
plástico

aos se

em saros

de

é colocaCb em·arrbiente éE saturcção di água.

produto.r rnalaio usa"normalrrerrteos seguintes tiJ:X>Sde mudas: Toco

em saco ôe plástico,
A enxertia

toco convencional, mini-toro e 1:IxD alto.

ôe copa é· feita

ôo o rrétoeb de enxertia
tra em cbnrência,

norrnalrrente, sem maiDres prohl.emas, usan

verõe , realizada

quaneb o guia tenninal

se

eroon

umpouco acima da zona de transiç~.

d) .Derrons
traçã:> do U;o éE FUG:
Fbi éErronstraCbo uso cb TIFATlGAna pulverizéÇooéE seringais
dul.tos onde se observam que o resultacb

da aplicaçã:> é exrelente.

parrento é nontacb sooze rodas ôe bicicleta
quanto carregacb.

podend::>.
tanto ser

No prãrmíro caso, cbis horrens sã::>suficientes

O

a
equi

enpurracb
para

sua

operaçao.
Foi CErronstracbo uso de PursR:X;K-20 em viveiro.
ext.rernarrEnteversátil,

O equiparrento

sendo manipulacb por im só hOlEIIlcom custos

marrentebaixes na apli~oo

extre

ôe fungicidas e inseticidas.

O BRIM ainda está testancb

os seguintes equí.panerrtose

Mist-Blaver, Kestrel Duster, Tifa Tapa, Pulsfog K-IO.

VINCULADA

-

e

AO MINISTlffiIO

DA

AGRICULTURA
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Os nelhores zespltaOOs furam a:mseguicbs a:rn o uso cb TIFA '.rnRI'

e

I

TIF7\.TIGA. O Quadro abaixo nostra

a CDItpar;:çOO
õos cbis equiparrentos.

DISCRIMINAÇÃO
Horas totais
saída/hor-a

em

operaçéo (hs)

(li tiros)

Saída;hectare

TIGA.

TARI'

(li tiros)

56

17

73-114

16-68
2.5-5.0

4.5-5.0

Cc:bertura (segurança)
Vertical
_Horizontal
Custo ôe c:peraçro (M$fiIa)

to mais caro, além cE exigir
IrIaS

25

210

105

0.54

0.59

é no preço éb ~péireI1to

A granre difererça

rrento,

30

o uso de trator

agrlcx>la para seu

em c:x::npensaçoo
tem nelhor eficiência

e:) I6I0nstr;:çro

da Témica éb U:;ode HeIbicida

mínio em fuma cE funil
(viveiro,

raso,

jardim clonal,

"saia" ôe rafe que encosta
acopl.ada ao. pulverizaébr
bí.cí.das

funcirna

na pulverí.zeçêo,

Fbi rrostracb o proCESSO
.rústiCD ôe fabrica:;ro

U50

sencb o TIFA '.rnRI' mui

etc)·. Na borda éb protetor

IX>

cE

cem largura cE boca varianéb em funçã:J

é cn10cada

d100 no rrcrrento da apli c.:çã:>. O prote ror

alu
cb
uma
é

cnstal manual. ~ dado maior ênfase no uso de her

de p~rgência.

VINCULADA

de protetor

AO

MIN~O

DA

AGRICULTURA

RAPé
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f) .Contatos como Setor de Plantas ôe <bbertura d:>Solo
/

o

\EO

de1eguninooa na cnbertura ôe solo é usual, e recorrenõaõopara

toc:bs produtores da Malãsia~ Apenas no caso de consorcí.eçéo comculturas ali
nentares a prática
~ prática

llii> é ad:>tada.
cnrrente na Malãsia, já ôe algum t:en:p::>ro

ra de leguminOsasOl1cEsã:) misturadas 5 partes

.ôe, uma.mí.stai

.\EQ

cE Coiopogonio tâucunoi.dee ,

partes de Centrosema .pubeecene e urnaparte õe Puerari.a phaseoloides.
o plantio em'sulco aI
a faixa rentral
tarra.total

metzrode distância

sem serrear. Na faixa central é usaôo heIbicida

das leguninosas.

phaseoloides

das 'linhas 'cE plantio,

No final

ôe 2-3

éUX>S

4

~ usaib

deixand:>-se
até a

rormalrrerrte a

cober

Pueraria

já à:xn:inouas outras Iequmírosas, lSa-se 2 kg da mistura

JX>r

hect.are.
Afenas recenterrente vem-se intensificand:> o estuéb sobre
sas, urnavez que hoje a Malãsia aplica o valor cE 11$

legumino
em i.rrpJr

téçãJ de serrentes, principaJn:ente ôe Puerari.a phaseoloides.
Normalmenteé usada adubação nas plantas

de cnbertura, para se

a::n

seguir una cnbertura em IIEIlOresPéÇo ôe t:errpJ.

g) LerronstréÇOO
de Práticas

de Ccnhate a Doenças d:>Painel

SemdÚvida,' toéb Lnvestdrrerrto feito em 'UU seringal
da sangria realizada

em seu painel de 1,5m de altura

a partir

rerorna

do local

enxerto. Basead> nisto é que se dá a maior i.mp:>rtânciano tratanento
ças do painel,

através
ôe

de cben

"fâbztí.ca ativa ôo látex".

Na Malãsia a principal
pelo flDgo Phytophthora

botryosa

VINCULADA

doença do painel é o "BIACl<.
SI'RIPE"
causando grancEs prejuizos,

AO MINIBTERIO

DA 'AGRICULTURA

causada

principalrrente
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à renovação de casca da serãnqued.ra, No cxnbate ao "BLACK
STRIPE"é usada a
seguinte fonnulação CXJItI
resultados
Palm kernel ail

excelentes:

20,0%

••••••••••••••••••

Triton X-207 ••••••••••••~•••••••• 0,5$
M=til Celulose -4%~ • • • . • • . • • • . • • •• 35,0%
Ou Difolatan

2,0%

...••..••.••.•.••....

ou. .Arlti.rnu.cin
.•••.•••••••....••.••

0,5%

Ou Actidiane

0,5%

•••••.•••••••••••••••

Corante' .•••••••••.•..•.•...•..•••

0,05%

Água •••.•....•......•.•...••.••••

h) Derronstração de Práticas

47,45%

de Enraizarrento de TQCX)s
Enxertados

Una das técnicas para desenvolvirrEnto mais rápido da
e a Lndoçâo de fonnulação de raizes

laterais

no tcx:x>enxertado de

ra. a RRIMvem desenvolvendo pesquisas nesta área,

seringuei

já a::>nseguindobons resul

tados cem a aplicação de ácido Indol BlltÍria::>. A térnica

em irrersão

das raizes em urra so'luçào de água, caolirn e ácido Irido.l, Butírico.
res resultados

seringueira

rápida

Os

foram encontrados nas a::>ncentraçõesde 1.000-2.000-3.000

rrelho
ppn

de ácido Indol BlltÍria::>dependendo do diârretro do toa::>.Maiores diârretros ne
cessi tarn de maiores concentrações.

i) Contato cem Especialistas
A densiàade de plantio
ção de umseringal

de cultivo,

na Área de Densidade de Plantio

é un dos pontos mais i.Infortantes na

condu

principaJ..nEnte quando se leva em consideração

o tií.po (tamanho) do produtor e custo de mão--àe-c.bra.aRRIMvemtestando vári

vmCULADA

AO MINISTXRlO

DA

AORlCUL TUBA
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variancb os arranjos das plantas no campo (quadra

triangular)

i

e verificanoo o corrp::>rtarrento
da produt.í.ví.daôe

e da economí.cí.daôe
cbs plantios

para

peqlEl10S

e grancEs produtores.

r:o expezírrentc realizacb comdens.í.daôeôe 211,297,
e 1.064 plantas PJr hectare,

cnnc1uiu-se o seguinte:

zar o efeito

Cbno

mínino 3 vezes a distância

foi o que mais

regra geral sugeremPara

de ventos, que a .distância

741

.

- IE umamaneira geral o arranjo retangular
sofreu.CXJlTl
verrtos fortes.

399,557,

danos
minimi

entre linhas seja

entre pã.arrtas e esta Última

no
d:!verá

ser senpre superior a 2m.
- N20 há vantagens para nenhumprodutor, usaz os espeçanentos ex
trenos

(211 e 1.064).

- A densidade ôe plantio
de 700 plantas/ha

do pequeno produtor deverá ser em torno

com 78/80 % ôe âroores atingincb diâ:rretro

ôe

cnrte.
- Para grancEs produtores a densidade 'de plantio
torno de 400 plantas PJr hectare,

<XlIIl

reverá estar

ôensi.daôe re sangria

em
em

torno de 300 a 350 plantas par hectare.
- Os fatores
plantió,

que mais Lnf'Iuencí.amna maior ou IIEl10rdensidade

visancb garantir

de

maior rentabilidac:E sao:

• CUsto de operaç20 de sangria
_ Sangria paga (grande produtor) ou realizada pel.a mão-de-c:bra
familiar

(pequenoprodutor)

_ Preço da borrama
• TifO

ce

mudaa ser plantada

(é)EMBRAPA
CENTRO NACIONAL

DE PESQUISA
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Centl:o de Pesquisa da Seringtcira

(RRe) de HaadYai

a) Infonnaçi)es .gerais sobre o ROC
o RRC fui fundad> em 1965. 2 v:incu1acb eo Ministério

da Agricul

tura e Cl::xJrErati
va, através cb Departiarrerrtode Pesquisa. Sua organizéÇii>
ôesenvol,v.Lu::td ..D -à:! trabalhos se deu em 3 (três)
- IE1965

- 1970 - cons~oo
trutura

e

fases:

de Lnstal.eçôes , orqaní.zaçêo da es
ac1m:inistrativa, treinarrento de pesso

al e instalação

de experirrentos bâsacos para

. aôaptaçéo de teax>logia.'
- De 1970 - 19 75 - obtenção ôe dacbs da pr:i.lTeirafase e diflEão
éOS

peqrenos produtores.

InstaléÇiD de novos

experinentos para geréÇii>própria

ce

temo

logia.
- IE 1975 - 1900 - nesta fase o RRCvem ôeserrooIvenôo trabalhos
de apoí,o eo programa ôe ac:eleraçiD cb replan
tio de pequenos produtores,
trato

ôo GovernotailancÊs

através ôe

con

cema Fl'D.

o programa de replantio está fundarrerrtadonos seguintes pontos:
- Existem na Tailândia 1,5 milhões cE hectares plant:adcE
produtividacE nédia abaix:>ôe 400 kg;ha, devicb à Ldaôe
seringais

e material

de baixa produtividade.

- 95% da área plantada é de pequenos produtores.

VINCULADA

AO MlliIBTttlUO

DA AGRICULTURA

com
cbs
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- Para o replantio

o pequeno produtor é swsidiacb

plan t.cça::>
.I'com a garantia

re

na fase ôe

im

14. 000 Bahtslha . (aproxi.ma.darrente740

cblares amezí.caoos),
Ap5s o início

re

0,50 Bahts FOr quilo de borracha,

swsídio

zetorna no funcb ôe replantio

q1E

para

a naves produtores e deste fu:nCb, 5%é cnnsignacb eo ROC. A neta anu

al cE replantio

o

ROC

é ôe 50.000 hectares.
possuí, 18 est.:ções expezírrerrtaí.s além da seõe geral,

localiza

da em Haad Yai. cada estcçã::> expezírrerrtal. posauí. em redia

35 ha. Pessui

técnicns - aproxirraàarrente e sua estrutura

é a seguinte:

AIlJUNTO

.visão
ôe

da prodoçào de borracha, cada prOdutor paga uma taxa

Divisão
cE Tec

-

groromia nalogia

organizacional

'llluCD

60

AIlJ. AIMINISTRATIVO

Divisã::>

Divisão

Divisão

Divisão

ôe

Treina.

Serviçns

Solos

Pessoal

PpJio

ce
Ecnncrnia

VINCULADA
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Divisão
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çces
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RRCé zesponsâeeI pelo fomec::i..nentoôe rna.terial botânico eo pIO

gramaôe replantio

e posauí emHaadYai un Centro de Trei.narrentopara

saCbres, extensicnistas

pesqui.

e produtores,

Hoje, toda a borracha exp:>rtadana Tailândia é classificada,
Cb eo RRCa tarefa

de c1assificaçro

caben

e emí.ssâo cbs respect.ívos certificaebs

ôe

qualidade.

5.2 - Principais

Problerras e Prioridades

Cbrrofoi dito antes, o, principal

de Pesquisas

problema cb cul.ti vo da

ra na Tailândia é a baixa produti ví.daôe devicb a .í.daôecbs seringais
riais

de baixa qualidade genética.

sering1.Ei
e

nate

Dent.ro <Este prisma a pesquisa estabeleCEU

suas prioridades para atender ao programa de replantio,

visancb o aUTEI1toda

produtiví.daôe cbs seringais.
As áreas prioritárias
a) ~lhora:tento

de pesquisa siD:

g=nético

o RRc procura estabelecer programa ôe introd~-e
<E material produtivo ôe outJ::ospaíses,

usamprincipalnente

adaptancb às suas condíçôes,

Assim,

o clone RRIM600 e em alguns casos estã:> introduzincb

enxe.rtií.ade copa 'COm
o c1cne GI'l' visanéb aurrento a resistência
roa palmivora,

'multipli.caçã::>

a

eo Phytophtho

doença da folha de maior expressão naquele pais.

Estão introduzindo outros clones que se encontzremainda em
vaçcn. Por exemplo,

fX)SSlElIl

000e PR 225 (Inébnésia),

emobservação os clones da Malásia da série

obser
700 e

ansiàe.rancb de alta produtividade.

Visancb resolver o prco.lemacb Phytophthora palmivora estão
ml'\.e1cb trabalhos para ootençiD ôe cl.ones resistentes

VINCULADA

AO MINI8T2lUO

DA

AGRICULTURA
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ã esta ébença. Possu=rn

o

a

i
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hoje o clane Bang Lang ôeserrooâví.dopelo RRC cons.í.dezaôoresistente

ao citacD

fung:>e q1.E sequnôo o Dr. Sanit SarroSOIS
poôerâ ser também resis tente
MicrocycZUB

b)

eo

ul.ei ,
Solos:
Basicarrerite estOO fazendo adaptaçÕes nas fónnulas

,desen\Ul vidas

na Malásia. Iniciaram un trabalho cE levantarrento peéblÓgiro em toda
. produtora ôe borr-acha e serro testadas
~

região

fôrmul.as ôe adrbaçéo para cada

classe

enrontrada•. Por out.:ro lado já cEtectaram qtE de maneira geral noo cEve
acrescentacb Magnésio nas formulações para a Tãilândia,

ser

urnavez que seus

so

100 são ôe níveis nédio e alto neste e.Ierrerrto.. Por outro laéb estOO procuran
cb

rerorrendar adrbaçôes praticarrente a nível ôe proprf.edaôe, basead:::s-em

lise ~. soles e análise

foliar.

Varies outzos expezãnentos es tão sencb

vo1vicbs, visaneb estabeleCEr fórmulas ôe adt.:baçoopara seringais

anã
ôesen

qtE já

en

traram emproduçào,
c) Preparo ôe mudas:
EstOO ôesenvo'lvenôo adaptaçoo de ternologia

para prod~ã:> Cbs se

guintes tiIXJSôe mudas:
- Toro enxezt.aôo - (Budded su....""Ilp)

-

parte

<Este rna.terial é

feriCb para o carrpo e parte para saros cE p'Lástf.co, A
inovcçoo ôo proCESSO
é a di.nensoo ôo saro de plástiro

trans
granéE
tEacb

6-8 poIeqadas de diârretro PJr 16 a 20 poleqadas de profundidadeO

rra.terial é transplantaCb em es tágio ôe 2 (ebis) l.ançanentos.

- Mudasem saro ôe p'l.âs+í co (Buddingin bag)
- 'furo enxertaéb IX>carrp:>(budding in the field).
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já é usacb pelos rrerozes produtores.
Est:7o fazencb coservaçôes como uso ôe mi.ni+toco e toco alto.
O RRC

fornece todo o material botânico para prepareçâo ôe mudasôo

Governoe fiscaliza

a pro~oo

cE viveiristas,

conseguincb ôesta forma

a

garantia ôo plantio

ôe bemmateriaL

Tarrbémem apoio ao programa de replantio ôeserrool.vem
urna.série

de

d) Cbnsorc:::icçoo
cE culturas:

~sas

de a:m.sorc:::icção
ôe cultura ôe curto ciclo comseringu2ira.

"As

pri~

c:::ipaissoo: abacaxi., arrencbin, arroz, soja, feijã::>e banana.
IEsenvolvem, Lricl.us.í,
ve pesquisas ôe pIOdu:;ooôe frnços a:xresti veis
em galhos e troncos de seringu2ira
arvores cErrubadaspara

o replantio.

cortada, amo fuma ôe aproveitarrento das
Normalrrerrtequando cErnbam as

velhas, a macEira é aproveitada para di versos fins e o tronco
tratacb

arvores

remanescente

comTord::m101 ou 2-4-5-T para acelerar o apodrecírrerrto cb rresno.Cbm

o tratarrento quírní.coapós umperíodo ôe cbis anos o tronco está

tota1..rrente

ôes+ruíôo,

e) Difusoo ôe te cnol.oqi.ae
A Divisoo cE I::esenvolvirrentoda Borracha é resp:msável pela
são ôe temologia

para os ôemaí.sórgãJs qoverriarrent.aí.s(extensão rural)

difu
e

produtores. Estã assim const.í,tuída:
- Seçã:>cE Produ;:oo de Mudase Material Botânico - Esta seção con
trola

361 hectares de jardins

anuais. Fato interessante

clonais e a prodoçáo ôe 35 milhÕes ôe

é q1.Etanto nos jardins clanais quanto nos

ros sã:>i..rrplantacbs seringais
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cerrpo q1.EsOOa assistência

direta cb RRC sio transfunna.cbs em ser:iilgais ôe

I

cEm:mstra;ã:>.No caso de jardim clonal e irrplantcçã:> <Eseringal
partir

ôo 39 ano

re

se dá

a

utilização.

- Seçã:>cE Lerronstra:;ã:>de

Canp? -

E:xecutae acorrpanha cEnonstra

çX)esdos órgã:Js ôe extensã:>, ví.sanôo obter a retIoal..i.nEnta;ão de
para a pesquí.sa e testar

prc:blernas

a nível corrercí.al. os resultacbs da pesquisa.

- Seçã:>cE',Cbrreraiiliza:;ã:>- M=smasfunções da seçéo de
çX)esd3 canpo na área de beneficiarrento da borracha a nível de

d2rr0nstra

propriedacE

ou de grup::>sôe produtores.

- Seçã:>cE·Cbntroled3 QualidacE de Borracha - l€sponsável
controle de qualidade das Lndúst.rí.as, Emite umcertificam

pe.Io

de qualidade

sem

o qual a borracha nã:>pode ser expo.rt.ada,

o

processo CE "difusão" é feito

usanôo ainda urra série de

Loqí.ascornplerrentares: uso de "folders" e cartazes,
rres em cinemas nóveis nontacbs em utilitários

inclusive,
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Pesquisa produzida -----..

•• Discussão remica

a nÍ'rel ôe Divisão CE

Origem.
Discussã:>a nível da Divisoo ôe ~senvolvi.nEnto,
--(1(===--.
Cllefias ôe outras DivisÕes e Diretores.4---OK

Produtor (U~O) ----~.

•

Testes jlIDto

a

Difusoc>-----Feed Back

-

a
Divisão ôe origem e
Direçã:>Geral

5.3 - Visita à Esta;;oc>
Exp:r.irrental CEPhuket
O oojetivo desta visita
típica do RRC e visitar

foi o de conhecer umaestaçã:> ~rirrental

áreas ôe produtores de prod~ã:> Ce

1IIUdas

e

proprie

daàes onde a estação nantémuní.daôesôe coserveçéo, denonstrcçã:>e a:mtrole
<Equal.í.daôeôe borradla. Fbramfeitas

à)

Viveiro e jardim clona! típico,

as seguintes visitas:

inclusive

cem uso das témicas

plantio eefiniti vo cnnjugaCbs.
b) Visita à propriedacEs em que estão sendo feitas

ooserveçôes ee:

en

xertia ôe copa (RRIM 600, comcopa Ce GI'l' com5 anos Ce idade), a:::n
sorcí.eçâo sering1.Eira comabacaxi, amtroJe ôe cbença de
(Black Stripe) comdifolatan,

cultura ôe fmg:>s em gala; <E

glEira.
c) Visita à indústria
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A indústria

visitada

possuí, umacapacidade naninal de

beneficiar

J

100 toneladas/dia/16

horas, eStando operando comumaprodoçâo real de 80 ~

neladas em 16 horas. A referida

indústria

possuí, 400 operários sendo que 360

trabalham no processarrento. Produz o STR (Standard Tailand Rubber) a
de

l.lITE.

mistura de rern.anbi de fita

(coaqulaôo scoze a superfície

partir

de <x>rte)a:m

SSR (SrrokeSheet Rubber).

o

processo cx>nsiste no seguinte:
a
1. fase: Processarrento (lavagem) do cernanbi
a
2. fase: Mistura da lâmina lavada de cernarrbi comEER
a
3. fase: Floculação da mistura e secagem cx>ntínua
a
4. fase: Prensagem e errbalagem

6 -

CXl\1CLUJÕES E st.GS'IÜES

6.1 - Relacionado às Perspectivas

da Borracha Natural e

Cooperação Internacional
a) Perspectivas
Semdúvida, coma crise rmmdí.al,do petróleo,
ra o aurento da demandarmmdí.al,de borracha natural
veis. Entretanto não se visualisa
relativa
oferta.

as perspectivas pa

são extrernaIJente favorã

neste século o crescilrento da part.Lcí.paçâo

no consurroatual de borracha natural em conseqÜência da rigidez
Na atual década prevê-se perda na participação

do elast.ârero natural

o

no

consuno

pela rresrnarazão citada anteriornente.

fato de que em 1990 a participação

ral deverá atingir

relativa

da

níveis

relativa

abaixo do míriírrocrítico
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00 relacionarrento dos países produtores, ví.sanôo arrpliar

a oferta de oorracha natural,

-area

através do aurrerrtoda produtividade " e

plantada.
As articu1açêíes técnicas do Brasil
verao ser arrpliaoos de rroôo a se fortalecer

cx::m
os países produtores

as áreas de ronhecirrento

oo, aurrento de produção e produtividade ôos nossos seringais

de

témi

implantaoos e a

•• serem implantados.

b) Quanto à produÇãobrasileira
- Não se vêa

de borrarna,oonclui-se

que:

possIbt.Lí.dade00 Brasil se tornar um

export.aôor

de borracha neste século, dado que o prograrra atual

( PIDBOR)

prevê rretas que na :rrelhor das h ípôteses substituirá

as

téÇÕes a partir

i.rrqnr

de 1992.

- Devido a grande adequação do plantio da borracha para

o~

ção eronânica da Amazôniaa ampliação das :rretas do PIDBOR e
extrernarrente inp:>rtante para suprir o cresci:rrento da demanda
interna ou rresno aurrentar a participação
de borracha vegetal,

ôo censuro

hoj e em torno de 25%.~ viável técnico -

econcrnicarrenteampliar até 42%o
vegetal ou seja,

relativa

praticarrente,

COIlStnTO

relativo

de bor'racna

dobrar o oonsurroprojetaCb pa

ra a década de 90.

6.2 - Relacionado can Aspectos de Administração, Gerência de
Pesquisa e Difusão
a) l>..s estruturas

orqaní.zací.cnaí.s 00s orgaos de pesquí.sa
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são organizadas para resolução de problemas que por sua vez definem as
ridades de pesquisa. Desta fonna há maior flexibilidade

prio

de est.rutureçéo, cri

ando ou suprirnincb divisões ou seçê5esem função da problemática sentida. Toda
a organização de apoí.o técnicn e administrativo
da para acx:rrpanhare garantir

o

S0c:e5S0

é, cnnseqÜenterrente, orienta

das netas fins.

Em relação a pesquisa de seringteira

no Brasil,

madas providências para adequação da estruturação
garantir

efetivo

deveroo ser

organizacional

to

de m:xb

a

suport;e ao ProBOR
em seus problemas atuais e a problemática

futura da exploração gumifera. Ressalta-se a necessidade de
técnicn e aàrninistrati vo do mPSe de forma a garantir

fortalecirrento

sua efetiva

coordena -

- ôo ProgramaNacional.
çao
b) Grande ênfase é dada ã difusão dos cnnhecirrentos gerados
pesquisa. Esta difusão é realizada poz neio de publicações,
carrpo, "folders",

cartazes,

cursos, dias

etc. O SU025S0 neste processo de difusoo é

pel.a
de
sur

preendente, principalrrente para os órgãos de extensão e forrento e tarrbém @
ra os maiores produtores. O RRIM
se prima pela capacidade de editar
ções, periÓdicos, livros,
trativo

relatórios

técnicns e revistas.

publi~

O suport;e adminis

nesta área é eficientÍ5simo.
O relatório

lia ande são sintetizados

anual éb RRIM
é um livro de consulta de grande
tocbs os resultaàos

da pesquisa.

Resumindo, a pesquisa na Malãsia e Tailândia apesar de não
rem os órgãos responsâvats pela extensão rural,

enfatizam a necessidade

infonnar aos diversos públicos interessaà::)s (privaCb e governarrental)
existência

da tecnologia gerada e garantir

05

neias para o público

cbr absorvê--la.
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Esta é, no Brasil,
tos de publicações,

umaárea a ser dinamizada enfocancb os aspec

cursos e derronstração prática

públioo interessado.

procurando atingir

Para tanto deve-se organizar,

tocb

o

principa1lrente no rnPSe,

umgrupo de difusão englobancb técniCX)5da área de pesquisa, apodo e adminis
tração para se oonseguir a curto prazo unaestratégia
tecnologia.

eficiente

na difusão de

Por outro lado é de suma.irrp:>rtância criar umsetor de

çôes que resp:mderia pela impressão e nmltiplicação

c) A distribuição

dos trabaJhcse

tores de pesquisa é outra estratégia

00 material

publi~

produzido.

resp:>nsabilidades entze os

dire

que chama atençoo na organização,

prin

cipal.rrente no RRIM.cada diretor , inclusive o Diretor Geral tem uma série de
divisões e seçõeS sobre sua resp:msabilidade,
uma.rrelhor distribuição

oonseguincb-se desta

maneira

ôos trabalhos.

6.3 - Relacionado a:::rnos Aspectos de Disp:>nibilidade de Tecnologia,
Experiência no Cultivo de Borracha e Adaptação de Tec::nologia

a) O RRIMpossui hoje umescoque acumuladode tec::nologia e
riência de mais de 50 anos e é sem dúvida, o Instituto

expe

de maior expressão na

1isia. Sua experiência deoorre não só de seus próprios trabalhos de
mas t.arnbÊm
da oontribuição da pesquisa e experiência de errpresas

pesquisa
partícula

res, outros plantadores e téc::nioos de órgãos governanentais ligados à

borra

cha (forrento e extensão).
Apesar do cc:nhecirrentocientífioo
estar todo registrado

sc:bre a borracha na

Malásia

nas publicações ôo RRIMe livros de diversos autores ,

há necessidade prerrente do Brasil

"amaéiurea=r"seu contingente téc::nioo atra
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ves de estágios de curta duração naquele país e outros da Âfrica e Mia.
;

Outra estratégia

c:onplerrerÍtaré a contratação de consultoria

médio e longo prazo, além de suprir as bibliotecas
ôo

IX>

de

de todo material

publica

b) Quanto 00 ROC a ITBiorexpressão está na capacidade de

introdu

rmmôoe estreitar

relacionarrento nesta área.

çao e adaptação de tecnologia,
cas para uso na Tailândia.

além de gerar tecnologias básicas e eSp2cífi-

Desta forma apesar de ser umcentI:o de

pesquisa

a::rnrrenos tanp::>de experiência, possuí, hoje sistemas de prodoçâo adaptacbs e
eficientes

para resolver o problema do plantio
Â

do pequenoprodutor tailandês.

excessão de introdução de material botânico para consurro

diato, o Brasil poderâ introduzir
outras, geradas

umasérie de práticas

ÍJTE

agrÍCOlas, e adaptar

nos ITBiorescentrc:s de pesquisa do mundo,Esta ação poderâ

a curto prazo nivelar nossos conheciIrentos àqueles ôos rraiores países

produ

tores.

c) Deve-se ressaltar
gais de cultivo.

a experiência da Malásia na conduçãode serin

Can seus 2.000.000

ha plantados, possuí, hoje umcontingente

técnico altarrente experiente em áreas de extensão e forrento. E rea::nendável
que se mantenhanesta área, as rresmasaproximaçÕescemoutros países produte.
res de borracha recc:rrendadasanteriorerrente para a pesquisa,

principalmente

na Malásia.

d) Unaexperiência bemsucedida na Malásia é a de arrpliação
fronteiras

agrícolas,através

da colonização de pequenosprodutores. A Felda

responsâvel, por este trabalho,
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novas em areas de propriedade ôo governo, sob a foma

oolonização em grupo. A experiência da Felda poderá ser perfeitarrente

de
a.daE

tá~.'el para a ocupação da AmazÔnia.
Sugere-se que, a partir

de maiores estuchs da ~riência

da

Felda, o Cevemo Federal implante, ou apeie a inplantação pelos 'Est.edos
Territórios

da Amazônia, projetos pilotos

e

de oolonização em grtJfO.

6.4 - Observações Cerais sobre Tecnologia que se Inserem
em Contexto SE!T'elhanteao do Brasil
Este item será descrito
de tecno1ogia ou práticas

sob a forma de "lembretes" a

que estão sendo estudadas emoutros países e

se-iam:iJnr:ortantesoara o desenvolvirrento da Heveicultura no Brasil.
lidade a maioria delas já vem sendo pesquis.adas emnosso país,
tante,
rior,

entretanto,

respeito

Na

aue
rea

sendo

o intercârrbio a::rnoutras entidades de pesquisa no

visando agilizar

a solidificação

e ni velarrento ôo oonhecirrento.

6.4.1 - Tecnologia Poupadora de Mão-de-obrae de Diminuição
do Custo de Produ;,:ão
a) Sangria p:>r Punctura - de gra."'1de
irrp.:>rtânciano aurerrto
produtividade de mão-de-cbra, além de sinplificar

o métodotradicional,

da
exi

gindo-se rrenor experiência e aptidão do sangrador.

b) Sangria Acumulada- de grande .íroportiâncí.a no aurrento da p~
duti vidade da rrOO-de--rora.Os estudos estão mais desenvolvidos na Costa
Marfim.
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c) Enxertia Verde - fúupaàora de mão-de-obra e material

clonal

d) Indu;,:oode raizes pelo ácido Inàol Butírico e outros M2todos
poderá poupar mão-de-obra no plantio

pela sinplificação

do processo.

e) Ccbertura de Legurninosa- diminui custos e quantidade de mão
de-obra na manut.ençáode seringais.

6.4.2 - Tecnologias Resp:msáveis pela Diminuição éb
Período de Imaturidade da Seringueira

a) Processos de produçâo de Mudas

o
em saco plástico)

plantio

de material

"avançam" (toco alto, rnini toco, tom

é umàos pontos fundarrentais na diminuição do período

imaturidade da seringreira,

além de garantir

de

naior uní.formí.dadeno plantio.

b) Adllba9á:>
e Tratos Culturais

InclUÍTIébfôrmul.as de adubcçã::> e quantidades de nutrientes, ~
bertura de solo,

"mulc:hing", fre:::rllênciana aplicação de fertilizantes.

6. 4. 3 - Relacionaébs ao Ccxrbateéb MicJW c.yc1tL6 utei.

e

outras Il:?enças
a) Identificação

de fungicidas de uso cx::rnurn
às principais

ças;
b)

U30

de tenTonebulizaébres na aplicação de defensivos;

c) E:nxertia de copa;
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d) ,Desfolharrentoguímioo;
I

e) Clones tolerantes

e deficit

hídrioo

6.4.4 - Relacionados a Econamicidadedos Plantios

de Seringueira

a) Densí.dade de Plantio
:Importante, principalJrente para detenninação de "stand"
mator

econanicidade em função do custo de sangria,

de

relacionado cem produt.í.vi.

dade por árvore, preço da borracha e custo de implantação.
~ iInf:ürtante, tarrbém, pela diferenciação que se deve dar

a

tec:nologia mais eoonânica para pequenos produtores (uso de mão-de-obra fami
Li.ar') e produtores maiores.

b)

Processos de preparo de solo e plantio

c) Processos de preparo de mudas
d) Influência do pericxb de imaturidade da planta na maturação
de p:rojetoo de seringais de cultivo
e) 'I'Lposde sangria e estimulação
f) Outras já citadas em itens anteriores

6.4.5 - Relacionados à Tecnologia para Pequenos Produtores
a) Consorciação da seringueira com culturas de curto ciclo
b)

Criação de pequenos aníroaí.snas fases de maturação e explor~

çao
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c) Densidade de plantio

6.4.6 - Relacionados camTecnologia da Borracha

a) Estuéb das caracterrsticas

do látex das principais

espécies

sularreri canas.
b) EstabelecilTento de processos de beneficiarrento de Lâtex para
pequenos, nédios e grandes produtores,
ID·

isolados e/ou emgru-

