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Sobre o aparecimento da doença na

Indonésia



Intenso desfolhamento secundário

Ilha de Sumatra
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SINTOMAS

INSERIR FOTO DOENÇA 

Sintomas na Ásia
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Indonésia – Sumatra

Áreas atacadas: apresentaram 70%

de desfolhamento nos clones GT1 e

PB 260 e até 50% de redução na

produção nestas áreas;



Evolução da Epidemia

outubro de 2019

Estimou-se que 382.000 hectares foram afetados

com a doença.

especialmente partes de Sumatra e Kalimantan

A Indonésia já revisou sua produção de

borracha natural este ano devido ao surto,

esperando que a produção caia 15%.



Da Indonésia, a doença se espalhou para a Malásia e 

Tialândia

Do agente causal: Indonésia, Tailândia e Malásia

Pestalotiopsis

Do agente causal: Índia

Colletotrichum

Isolados
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A doença, chamada PLD (Pestalotia leaf disease), se espalhou

para a Tailândia depois de atingir plantações na Indonésia e na

Malásia.

Os três países representam cerca de 70% da produção mundial de

borracha natural.

A doença ameaça reduzir a produção nas áreas afetadas em até 50%.

Governo tenta prevenir esta doença e contê-la antes que se espalhe mais.

As seringueiras mais velhas são mais vulneráveis à doença, o que faz com que

elas acabem perdendo 90% de suas folhas e isto afeta diretamente sua

capacidade de produzir látex.



Danos Ocasionados: desfolhamento secundário de até 90% das 

folhas, com reflexos de até 30% da produtividade (IRRDB, 2019);

E o que estes 30% REPRESENTAM na oferta de matéria prima 

mundial?

Existe a possibilidade de faltar borracha no mundo?

E o abastecimento do Brasil... Pode ficar prejudicado?



• FATORES QUE PREDISPÕE APARECIMENTO 
E/OU CONTRIBUEM?
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Detecção América do Sul

Cimitarra (Procaucho) - Colômbia

Dr. Edson Furtado (2018)
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ÁREA AFETADA NOS DIFERENTES PAÍSES

X

IMPACTO NA PRODUÇÃO NESTAS ÁREAS

X

REFLEXOS NO BRASIL



Fatores de risco para serem considerados com relação a entrada da doença no Brasil:

Medidas quarentenárias para evitar a entrada do patógeno: 

Fiscalização de Visitantes Estrangeiros vindo das regiões infectadas com doença;

Coleta de amostras de material que vem sendo importado (coágulo) destas regiões e possível risco de 
entrada do patógeno através da importação de borracha;

Avaliação dos seringais mais antigos com vistas a encontrar sintomas semelhantes para isolamento e 
verificação da presença do patógeno;

Quanto este problema poderá impactar sobre o desenvolvimento do país, visto que a borracha natural é 
um produto estratégico e demandado por vários segmentos;



Medidas a serem tomadas para evitar a entrada e disseminação no Brasil.

Através de estudos e da troca de experiência com Grupo do IRRDB (Especialistas Mundiais) que estão 
estudando a doença, determinar questões e padrões com relação a entrada de Visitantes Estrangeiros 
no nosso País e tipo de material que está sendo importado pelas indústrias (quarentena);

Visitas aos locais de ocorrência na Indonésia e Malásia para verificação in loco da epidemia e das 
medidas de contenção;

Através de uma pareceria UNESP BOTUCATU-APTA-MAPA coletar amostras de material que vem sendo 
importado destas regiões e levar este, para laboratório para detectar  se há presença do patógeno neste 
material ou não;

Qual a interferência do clima e posição geográfica no desenvolvimento da doença, estudar o ciclo da 
doença e medidas de controle;



PROPOR PROJETO PARA ESTUDO DA DOENÇA

Estudos sobre Pestalotiopsis sp na cultura da seringueira.

EQUIPE: UNESP de Botucatu, APTA Alta Mogiana, MAPA.

RESUMO, OBJETIVOS, METODOLOGIA E CUSTO APROXIMADO



RESUMO: a partir de março de 2019 houve um surto de Pestalotiopsis na

cultura da seringueira, em diferentes regiões Asiáticas e a doença vem se

espalhando para outras regiões de maneira muito rápida e causando grandes

prejuízos com relação a produção de borracha natural. Como o Brasil importa 60%

da borracha que precisa destas áreas estudos sobre esta nova doença que vem

atacando a cultura se tornam emergenciais e estratégicos.

OBJETIVOS:

identificar in loco os sintomas, os danos ocasionados e os métodos de diagnóstico;

Coleta de amostras em material importado para verificar a presença do patógeno;

Adoção de medidas para evitar a entrada do patógeno no território nacional;



METODOLOGIA:

Visitas in loco para averiguação nos Países produtores;

Coleta e análise de material importado para verificação da presença do

patógeno;

E CUSTO APROXIMADO:

Visitas (passagem aérea, estadia, alimentação, deslocamento) para equipe

do projeto e do MAPA;

Coleta de amostras de material importado recentemente para análise

laboratorial (estadia, alimentação, deslocamento), custo das análises (material

de consumo, técnicos e manutenção de instalações e equipamentos);



Obrigado


