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RESUMO 

 

 

Este texto consiste em mostrar aspectos importantes no cultivo da seringueira, 

apresentando tópicos e questões relevantes na Heveicultura e tentando mostrar a 

perspectiva de retorno de investimento aos agricultores, através de pontos de referência 

e resultados da cultura, bem como o somatório de aspectos como preço internacional, 

análise da taxa de câmbio, melhor formação de preços e maior organização do setor, 

fatores esses que já vem ocorrendo e necessitam continuar evoluindo. Nesse trabalho de 

revisão bibliográfica são apresentados ainda as características, tecnologias de produção 

e os pontos-chave da cultura, envolvidos em todo o processo produtivo da seringueira 

no campo, desde a etapa de formação de mudas. 

Palavras-chave: seringueira, retorno de investimento, tecnologia de produção. 
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