SECRECATARIA DA AGRICULTURA, DA
PECUÁRIA E DO DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO—SEAGRO

Comercialização

GOVERNO DO TOCANTINS
O Estado da Livre Iniciativa.

Produto não-perecível , demandado no
mundo, consumo crescente e produção
com comercialização garantida.

Como participar do programa

Programa
Eco Seringueira

A SEAGRO vem realizando reuniões,
com grupos de produtores do setor de seringueira, visando discutir a viabilidade de
implantação da cultura e facilitar as informações necessárias para tomada de decisão
do produtor.
Para maiores informações, entrar em
contato com :

Diretoria de Agroenergia - DAGEN
e-mail: agroenergia@seagro.to.gov.br
Fone.: (63) 3218 2185

Realização

Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do
Desenvolvimento Agrário - SEAGRO
Diretoria de Agroenergia - DAE
Quadra 210 Norte, s/n, Palacinho
Tel: (63) - 3218 2185
Email: agroenergia@seagro.to.gov.br

PROGRAMA ECO SERINGUEIRA
O Governo do Estado
do Tocantins, por meio
da Secretaria da Agricultura, da Pecuária e
do
Desenvolvimento
Agrário
(SEAGRO),
tem sido proativo na
geração de políticas públicas que visam o desenvolvimento sustentável, a preservação ambiental e a redução das desigualdades sociais.
O cultivo da seringueira agrega elementos essenciais, como a utilização da mão-de-obra familiar. É uma cultura que apresenta múltiplas vantagens, especialmente, a obtenção de produto com
valor agregado e com perspectiva de mercado extremamente favorável.

Objetivos do programa
Fomentar o plantio de 5.040 hectares de seringueira na agricultura familiar; gerar renda mensal
previsível, e com isso propiciar a melhoria de
qualidade de vida do homem de campo; reduzir o
êxodo rural e; elevar a capacidade produtiva do
Estado do Tocantins.

Diversificação produtiva
Com uma pequena área, cerca de 2 hectares o
produtor consegue uma renda mensal satisfatória,
contribuindo para melhoria da suas condições de
vida rural.
Solo

Sangria
Início de 6 a 8 anos, com circunferência maior
que 45 cm, com duração de 30 anos ou mais, 10
meses por ano.

A seringueira exige solos profundos, sem impedimentos e sem excesso de umidade.
Irrigação
Precisa realizar uma irrigação de salvamento
no primeiro ano de plantio, sendo necessário 20
litros de água por semana.
Mudas
O clone mais utilizado no Estado é o
RRI¨M600 , o qual é produzido por viveiros localizados no Estado e credenciados no Ministério da
Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento
(MAPA).
Espaçamento
O mais utilizado é 6X3 com 555 árvores plantadas por hectare, e com este espaçamento é possível fazer consórcios com outras culturas, tais como: milho, abobora, abacaxi e outros.

Financiamento
Para a Agricultura Familiar existe a linha Pronaf Eco Seringueira, com juros de 1% a 2% dependendo dos valores financiáveis, com carência
de até 8 anos e 20 anos de prazo para pagar.
Para os outros produtores destaca-se a linha
FNO Floresta, com juros de 3,5 % a.a e carência
de até 8 anos e 20 anos de prazo para pagar.

