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A seringueira é afetada por várias doenças de 
causas bióticas e abióticas em todas as fases 
de desenvolvimento, desde a semeadura até 
a fase adulta, quando ocorre a troca anual 
de folhas e a sangria do painel das árvores 
para extração do látex. Destacam-se como 
doenças mais agressivas as causadas pelos 
fungos Microcyclus ulei e Phytophthora spp. 
O primeiro patógeno é o ponto de estran-
gulamento para a heveicultura nas regiões 
quentes e úmidas da América Latina.

Neste livro, são descritos e ilustrados, de 
forma sintética, os sintomas das doenças 
bióticas e abióticas que afetam a seringueira 
em todo o território nacional. O diagnóstico 
dessas doenças constitui o primeiro passo 
necessário e fundamental, tanto para o con-
trole imediato quanto para a prevenção.

Torna-se evidente, portanto, que conhecer 
os problemas inerentes às doenças abióticas 
e bióticas que afetam a exploração comercial 
da seringueira, bem como as estratégias para 
o controle dessas doenças, é imprescindível 
para manter a competitividade da produção 
de borracha natural em todo o País.

A Embrapa Amazônia Ocidental tem a sa-
tisfação de oferecer esta publicação como 
����
�����	��������
���������������	����������
de doenças que afetam a seringueira nos 
viveiros, jardins clonais e seringais. A obra re-
úne todas as informações disponíveis sobre 
doenças bióticas e abióticas que interferem 
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no cultivo, na certeza de que será de grande 
utilidade para os diversos atores ligados à 
heveicultura nacional.

Luiz Marcelo Brum Rossi
Chefe-Geral da Embrapa Amazônia Ocidental
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A seringueira (Hevea spp.), originária da Ama-
zônia, é cultivada intensamente nos países 
do Sudeste Asiático (Indonésia, Malásia, Sri 
Lanka e Tailândia), responsáveis por mais de 
90% da produção mundial. O sucesso dos 
empreendimentos asiáticos está associado à 
���"���������	�������
����'��	�	�	���������
folhas (Microcyclus ulei), responsável pelos 
fracassos em todas as tentativas de plantio 
da cultura na Amazônia.

A exploração comercial da seringueira no 
Brasil iniciou-se com o extrativismo das 
plantas nativas dispersas na Floresta Ama-
zônica. Com o passar dos anos, devido aos 
insucessos dos plantios comerciais nas áre-
as quentes e úmidas, novos plantios foram 
estabelecidos nas regiões Centro-Oeste e 
Sudeste, áreas que na época de reenfolha-
mento das plantas adultas apresentam con-
dições climáticas desfavoráveis ao M. ulei. 
Após algumas décadas de pesquisa para via-
bilizar a heveicultura nas regiões quentes e 
úmidas, os resultados obtidos com a enxertia 
����	*�'��	�������	��+���	�*�����	�����%��	�
deste, asseguram o sucesso dessa técnica 
no controle do mal das folhas nas regiões 
que apresentam clima propício ao patógeno.

Conquanto os problemas com o mal das 
folhas tenham sido minimizados, a seringuei-
ra é afetada por outras doenças de origem 
biótica e abiótica, que também necessitam 
de atenção.

Esta obra versa sobre as doenças da serin-
gueira, com enfoque nos sintomas. As infor-
mações foram organizadas de acordo com a 
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