
César Savoia



 Objetivo do grupo

Discutir os principais assuntos técnicos e mais atuais da

cultura da seringueira, com debate aberto de todas linhas de

pesquisa e de pensamento, para padronização das

informações técnicas existentes para cultura.

 Resultado Esperado

Confecção de Notas Técnicas (NT) para ampla difusão da

informação, pareceres técnicos para apoiar discussões e

provocar profissionalismo nos produtores.



 O grupo

Composto por 9 engenheiros agrônomos e 1 técnico agrícola

Eng. Agr. César Savoia Mora (coordenador) 

Eng. Agr. Cassio Henrique Junqueira Scomparin 

Eng. Agr. Evandro Di Pietro 

Eng. Agr. Gilson Pinheiro de Azevedo 

Eng. Agr. Juliano Quarteroli Silva 

Eng. Agr. Luis Antonio da Silveira 

Eng. Agr. Marcos Roberto Murbach

Eng. Agr. Nilson Augusto Cardoso Troleis

Téc. Agr. José Carlos Moreira

Diogo Esperante (secretário)





 Assuntos abordados:

 Confecção da planilha de custos financeiros para implantação e

exploração da seringueira para programa ABC do Banco do Brasil (teto

elevado para R$ 16 mil reais / hectare) junto aos técnicos do banco.

 Revisão e Adequação das bases para o seguro Agrícola da seringueira

junto À MAPFRE seguradora

 Parecer técnico divergente sobre a Resolução 154/SAA (viveiro suspenso)

 NT 1 - Produção Vegetal: Espaçamento de plantio

 NT 2 - Pragas e Doenças da Seringueira: Antracnose

 NT 3 - Pragas e Doenças da Seringueira: Ácaros e Percevejo-de-Renda

 NT 4 - Produção vegetal : Qualidade da Sangria

 NT 5 - Pragas e Doenças da Seringueira: Doenças do Painel

 NT 6 - Produção vegetal : Gestão de Painel

 NT 7 – Mão de Obra: Manual do Seringueiro

 NT 8 – Produção vegetal : Estimulação

































 Qual é seu custo de plantio e manutenção?

 Quantas plantas tem por hectare? Quantas plantas a área tem ?

 Qual é a resposta que vc espera do seringal? O que vc dá em troca?

 Quantas regras de boas práticas vc usa? Quantas estão nas Notas Técnicas,

Manuais e Boletins de Seringueira?

 Qual é a fonte de dados que vc utiliza?

 Qual é a sua referencia de gestão do seringal?

 Seu plantio é monoclonal? Ou vc plantou pq o viveirista tinha só aquele

clone?

 Sua produção é baseada em numero de cortes por ano ou pelo que o vizinho

DISSE que produziu?

 Como está a preservação do seu patrimônio, vamos sangrar 18 ou 8 anos na

casca virgem?

 Seu seringueiro está morando como, está animado, tá tocando ....?

 Ele recupera a sangria pós chuva, toca tarefa na frente, ou nem sabe o que é

isso?

 ......
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