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Visando reduzir o índice de mortalidade, pela desidratação, 

ie tocos de seringueira (Hevea b4a.LtLen.L Muel 1 .-Arg.) de raiz nua 

Diantados em campo, pesquisas têm sido intensificadas com o objetivo 

ie determinar métodos de impermeabiItzaço de tocos mais eficientes 

iue o convencional, que consiste no pincelamento da extremidade bise 

lada do toco com tinta óleo diluída. A desvantagern deste método é a 

)Óorrancia de elevados índices de mortafldade em campo, que podem clie 

ar até 60%, quando logo após ao plantio ocorrem veranicos superiores 

10 dias. 

Pesquisas recentes revelaram a grande eficiência do uso de 

parafina, sendo obtidos índices de sobrevivência de tocos de 80% em 

relaçio ao método convencional, com irnpermeabi 1 izaç&o do toco até a 

base Inferior do enxerto em imerséo ultra-répidanesse produto a 80°c. 
Contudo, em £reas longínquas da Amazónia deparou-se com a dificuldade 

de aqulsiço de parafina no mercado, o que motivou o estudo de novas 

alternativas para a soluço do problema. 
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Diante da disponibilidade de Itex e de suas propriedades 	im 

permeabilizantes, foi instalado em março de 1984 um teste de o&serva 

çio a campo com tocas de raiz nua do clone IAN-717 no espaçamento de 

1,0m x 0,5m. Vinte tocos foram impermeabilizadas pela método conven 

cional de tinta óleo, 20 com parafina até a base inferior da enxerto 

e 20 com látex puro recém-colhido até a base inferior do enxerto. Ses 

senta dias após o plantio efetuou-se a contagen> dos tocos pegos, cii 

jos dados sio mostrados na Tabela 1. 

Tabela 1. Sobrevivência de tocos de seringueira 6e raiz nua em campo, 

em função de três métodos de impermeabiflzaçio,aos 60 dias 

após o plantio. Macapá, AP. UEPAT/Macapá - 1984. 

Métodos de impermeabil izaçio 	 199 de tacos 	Sobrevivëncia 
pegos 	 (%) 

Convencional (tinta óleo) 	 16 	 80 

Parafina (a 80° C até a base inferior 

do enxerto). 	 20 	 100 

Látex puro (até a base inferior do en 

xerto). 	 19 	 95 

Apesar da auséncia de repetições e análise estattstica dos 

dados, os resultados indicam que o tratamento com látex puro foi, a 

parentemente, tão eficiente quanto o método da parafina e bem supe 

nor ao convencional. Constatou-se ainda que, pos tacos impermeabili 

zados com látex pura, a gema ao brotar, rompeu com facil idade a pel! 

cula impérmeabilizante de borracha. Em função desses resultados, 	um 

ensaio será realizado, visando avaliar a eficincia da 	impermeabili 

zação com látex puro e dihuTdo em água a concentrações de 25?6 e 50, 

em comparaçio aos tratamentos convencional e com parafina, associados 

ao indutor da raiz alfa naftalena acetato de sódio (ANA). 
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