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Opesquisador da Empresa Mato-grossen-
se de Pesquisa, Assistência e Extensão
Rural (Empaer), Eliazel Vieira Rondon,

desenvolveu um projeto para o combate da broca
da seringueira (Tapuruia felisbertoi), onde são
recomendados clones resistentes a essa praga.
Tamanha é a importância do projeto que virou te-
se de mestrado com o monitoramento de 20 clo-
nes, sendo 13 brasileiros e sete clones orientais,
para controlar a infestação da praga nos serin-
gais. A doença apareceu em 2008, no município
de Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá), onde cau-
sou grandes prejuízos com a redução na produ-
ção de látex e diminuição da área de exploração
da planta.

Segundo o pesquisador, a praga da serin-
gueira causa preocupação em função da falta de
literatura existente no país. Isso porque ela sub-
mete a planta à sangria precoce, o que a torna
vulnerável ao ataque de doenças. Ele explica que
as larvas raspam a árvore e, ao penetrar na cas-
ca, atingem os vasos laticíferos provocando per-
da de látex, destruição da casca e comprome-
tendo sangrias futuras. Os insetos adultos
emergem no período chuvoso e após o acasala-
mento a fêmea deposita os ovos na casca da se-
ringueira e morre. 

O inseto Tapuruia Felisbertoi, que possui de
10,5 a 18 mm de comprimento, tem a seringuei-
ra como a única espécie de planta hospedeira. A
praga foi encontrada pela primeira vez no muni-
cípio de Belterra (PA), e atualmente já foi locali-
zada em Goiás. Para combatê-lo, além da utiliza-

ção dos clones resistentes e aplicação de inseti-
cidas, é importante ter um manejo adequado com
adubação da capina roçada, não deixar resto de
desbrota e fazer a aplicação de inseticidas. 

O inseto também foi encontrado nos municí-
pios de Juína, Rosário Oeste e São José do Rio
Claro. Segundo o pesquisador, para acompanhar
o comportamento da broca foram instalados ex-
perimentos no Centro de Pesquisa da Empaer, em
Sinop. A partir dos estudos se constatou que o
clone RRIM 725 foi o que teve maior infestação
de insetos, seguindo dos clones IAN 2878, IAN
6721, IAN 2903 e outros. Os clones que estão
sendo indicados para plantio e não foram ataca-
dos pela broca são: FX 3864, FX 3988, IAN
2878, IAN 6721, IAN 2903, DT1 PB 235 e RRIM
600 (o mais plantado no Estado). 

De acordo com com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), Mato Grosso tem
uma produção de 27 mil toneladas de borracha
por ano e uma área de 46 mil hectares de serin-
gueira, estando classificado em terceiro lugar no
ranking nacional em área plantada. A indústria
de pneumáticos consome aproximadamente 80%
da borracha produzida, imprescindível na fabri-
cação pneu, câmara de ar, luvas cirúrgicas e ou-
tros. O Brasil produz apenas 1% e importa 64%
dos países asiáticos. 

A seringueira é uma árvore da família das Eu-
phorbiaceae (Hevea brasiliensis) de folhas com-
postas, flores pequeninas e reunidas em amplas
panículas, cuja madeira é branca e leve, e de cu-
jo látex se fabrica a borracha. Seu fruto encon-
tra-se em uma grande cápsula com sementes ri-
cas em óleo, que pode servir de matéria-prima
para resinas, vernizes e tintas.
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Diplomacia

Os 17 diplomatas brasileiros que participaram do
Programa de Imersão no Agronegócio Brasileiro, promovido
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) em parceria com o Ministério das Relações
Exteriores (MRE), estão ainda mais preparados para
representar o Brasil nas questões agrícolas da agenda
internacional. A programação foi importante para apoiar a
representação brasileira nas negociações internacionais. O
grupo visitou municípios de São Paulo, Paraná, Rio Grande
do Sul e Mato Grosso do Sul. Eles estiveram em
propriedades rurais e unidades de processamento de carnes
bovina, suína e de frango e de produção de etanol e vinho.
Além disso, conheceram o Centro de Tecnologia Canavieira
(CTC) e uma grande usina produtora de açúcar e etanol. O
Programa de Imersão no Agronegócio Brasileiro é realizado
desde 2009 e tem como objetivo prover conhecimento
teórico e prático sobre o sistema sanitário aplicado aos
principais setores exportadores e debater os principais
temas do agronegócio.

Transgênicos 

A Argentina é um dos
países líderes na
utilização de organismos
g e n e t i c a m e n t e
modificados (GM) desde
a adoção da soja
tolerante ao glifosato em
1996. Em 2010 o país
atingiu a marca de 22,9
milhões de hectares plantados
com soja, milho e algodão GM, ocupando,
assim, o 3º lugar no ranking dos transgênicos. De acordo
com um recente estudo realizado pelo pesquisador Eduardo
Trigo (Fundação Forges e Grupo CEO), o benefício bruto
gerado por este processo de adoção para o período 1996-
2010 atinge US$ 72,64 milhões. O estudo completo está
disponível em www.argenbio.org 

Qualidade

O Ministério da Educação (MEC) considera o curso de
Medicina Veterinária do Campus de Sinop da Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT) o 3º melhor do país. Os
alunos alcançaram nota máxima no último Exame Nacional
de Desempenho dos Estudantes (Enade). De acordo com o
Conceito Preliminar de Curso (CPC), que é um índice que
avalia a qualidade dos cursos de graduação, o curso obteve
nota 4,19, ficando apenas atrás da Universidade Estadual
de São Paulo de Botucatu (4,49) e de Araçatuba (4,30). Os
instrumentos que subsidiam a produção de indicadores de
qualidade dos cursos são o Enade, aplicado a cada ano por
grupo de áreas do conhecimento, e as avaliações feitas por
especialistas na instituição de ensino superior. Quando
visitam uma instituição, os especialistas verificam as
condições de ensino, em especial aquelas relativas ao
corpo docente, às instalações físicas e à organização
didático-pedagógica.
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As larvas raspam
a casca da árvore
provocando a
perda do látex
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