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1. Introdução

O

cacau pode ser reproduzido

por meio da propagação

seminal (sementes) ou

vegetativa (partes da planta), o objetivo
principal é a obtenção de mudas de
variedades de alta produtividade e
tolerantes à doenças fúngicas como a
vassoura de bruxa (Moniliophthora perniciosa)
e pragas como o ácaro da gema (Aceria
reyesi)
Para a produção de mudas de
ca ca u co m q u a l i d a d e d eve m s e r
observados aspectos técnicos, como a
instalação de viveiros, métodos de
produção de mudas e os tratos culturais.
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2. Implantação de Viveiros
Para construção de viveiros é importante que as condições sejam
adequadas ao bom desenvolvimento das mudas, manutenção e
transporte para o local deﬁnitivo. Sendo assim, deve-se levar em
consideração a localização, o dimensionamento e os materiais para a
construção. Além disso, outros fatores devem ser observados, como:
Tamanho - varia em função do número

permanência das mudas no viveiro,

de mudas que se pretende formar;

que depende do desenvolvimento do

Escolha do local – considerando
luminosidade adequada, acesso a
ventilação, proximidade com a área do
platio deﬁnitivo e fonte de água;
Relevo – deve ser levemente inclinado
para facilitar a disposição das mudas;
Drenagem – construir em locais que

sombreamento provisório, da disponibilidade de sementes e da precipitação pluviométrica na época do plantio
e nos meses subsequentes.
Quando as mudas tiverem que permanecer por maior período no viveiro
(quatro a seis meses), devem ser utilizados sacos tipo padrão 28 x 32cm.

apresentem boa drenagem, para evitar
excesso de umidade;
Material – indicado utilizar materiais de
baixo custo, de preferência encontradas na propriedade, como madeiras e
palhas.
Tamanho dos sacos – a escolha dos
sacos está em função do período de

O viveiro pode ser provisório
ou permanente. A escolha
do tipo de viveiro vai
depender do objetivo do
produtor e da quantidade
de mudas desejadas.

Viveiro provisório
É utilizado para manter as mudas por um período curto até o plantio. Pode ser
construído com materiais alternativos rústicos, como bambu e palhas com ou sem
uso de tela de sombrite. Deve ser construído em local de fácil acesso, próximo ao
local do plantio.
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Atenção!
Existem outras formas de enviveiramento de mudas, onde o produtor
produz mudas ao ar livre (figura 1).

Figura 1: Viveiro ao ar livre. Fonte: REDES/FIEPA, 2021.

Viveiro permanente

É usado quando o produtor tem
por objetivo a produção contínua
de mudas. Suas Instalações
precisam ser maiores e mais
planejadas, com a utilização de
materiais mais resistentes,
podendo ser de alvenaria ou
madeira com telas de sombrite,
como pode ser observado na
ﬁgura 2. Geralmente é fechado,
c o m ca n t e i r o s a o c h ã o o u
suspensos.

Figura 2: Estrutura de canteiro do Viveiro Terra Cacau
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Para construção de viveiros, devem

1 5 . 0 0 0 m u d a s , a co n t a ﬁ ca :

ser utilizados, preferencialmente,

15.000/30=500. O viveiro deverá

postes de 2,50m pois a altura deve

medir 500 m², podendo ser de

permitir que um homem circule

20x25 metros.

internamente. Os esteios devem

Na região da Transamazônica

estar dispostos de 3 em 3 metros e a

e Xingu os produtores já utilizam

cobertura é feita com palhas de

medidas que facilitam o manejo

palmeiras econtradas em locais

das mudas enxertadas, onde para

próximos (como inajá e babaçú),

produzir 10.000 mudas utiliza-se a

estendidas sobre os ﬁos de arame.

conta: 9.792/32=306 (contando

Um método prático utilizado

com a área de ocupação das

pela Comissão Executiva do Plano

sacolas). O viveiro deve medir

da Lavoura Cacaueira ( CEPLAC)

500m², podendo ser de 20x24

para calcular o tamanho do viveiro é

metros, levando em consideração

dividir o número de mudas por 30.

as áreas de circulação para o

Assim, se for preciso preparar

manejo das mudas (ﬁgura 3 e 4).

Figura 3 - Modelo de Viveiro
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Figura 4 - Esquema de Viveiro
20 m

0,80 cm

R u a

24 m
18m
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1,30 m

C a n t e i r o

0,50 cm

1,00 m

4 sacolas

576 mudas
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3. Cuidados com as mudas
no viveiro
As mudas devem permanecer no viveiro por um período de 3 a 4
meses, submetidas aos tratos culturais até a época de sua
transferência para o local do plantio. Tratos culturais consistem,
basicamente na retirada de plantas daninhas, irrigação, adubação
foliar e granulado, manejo de sombra e controle de pragas e
doenças
Plantas daninhas – periodicamente

Manejo de sombra – a penetração dos

o co r r e m p l a n t a s d a n i n h a s q u e

raios solares é muito importante e

competem com as plântulas (planta

requer controle de sua incidência

recém-nascida); tais invasoras devem

sobre as mudas. O manejo permite o

ser eliminadas manualmente e com

melhor arejamento e penetração de

zelo, para não abalar o sistema das

luz no viveiro, de modo que entre 50%

raízes das mudas.

da luz no interior do viveiro. Ao iniciar o

Irrigação – em dias chuvosos não há

período chuvoso, deve-se retirar algu-

necessidade de molhar as mudas,
entretanto, após alguns dias de estiagem, a irrigação deve ser feita em dias
alternados; em período de sol intenso,

mas palhas de sua cobertura. O mesmo
procedimento deve ser feito nos dias
que antecedem a transferência das
mudas para que elas possam se adap-

de uma a duas vezes por dia; em

tar.

período nublado, em dias alternados.

Controle de pragas e doenças – duran-

Adubação foliar – essa prática deve ser

te a fase de viveiro, as mudas estão

realizada somente quando as mudas
de cacau apresentarem deﬁciência de
nitrogênio caracterizada pela coloração verde pálido das folhas velhas ou
de outros nutrientes. Nesse caso,
recomenda-se pulverizar quinzenalmente ureia a 0,5% (cinquenta gramas
em dez 4.litros de água) até que as
Figura
plantas voltem
a mostrar aspecto
Viveiro
provisório
construído
com
normal.
materiais rústicos.

sujeitas ao ataque de pragas e à incidência de doenças. Tanto no combate
às pragas como no controle de doenças é aconselhável usar equipamentos
manuais (pulverizador e regador) com
o objetivo de não causar danos às
plantas jovens (desfolha, tombamento,
quebra de caule e raízes).
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4. Manejo de pragas no
no viveiro
O controle de pragas e doenças é

causar a mortes de mudas. Caso a

adotado como medida preventiva.

proporção de mortes ultrapasse 1%

De acordo com a indicação da

é preciso a intervenção do produtor

CEPLAC, o tratamento preventivo

ou viveirista com orientação de um

contra doenças pode ser feito,

proﬁssional da área agronômica.

realizando três aplicações com
intervalos semanais, usando a
mistura de dois fungicidas (óxido
cuproso + dithane), misturando 20g
de cada produto comercial em 10
litros de água.
Além disso é necessário realizar
inspeções diárias a ﬁm de identiﬁcar
ocorrência de danos que podem

A l g u m a s d o e n ça s e p ra g a s
costumam aparecer com mais
frequência nos viveiros. As pragas
como vaquinhas, grilos e
coleobrocas são as mais presentes.
Em relação às doenças, a
antracnose e as Phytophthora sp
afetam mais as mudas.
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