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Conteúdo
A SERINGUEIRA

1 HISTÓRIA E INTRODUÇÃO DAS PLANTAS NO BRASIL
Nativa da região Amazônica, a seringueira (Hevea brasiliensis), é naturalmente encontrada
nas matas dos Estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Pará e ainda em áreas próximas do
Peru e da Bolívia. Planta da família Euphorbiaceae, abundante e exclusiva, gerou o
extrativismo e o chamado Ciclo da borracha, período da História Brasileira de muita riqueza
para a região (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR, 2005).
Os primeiros registros sobre a utilização de borracha natural datam do início do século XVIII,
quando a nação indígena dos cambebas já a utilizava pelas suas propriedades, tais como:
fabricação de botas, capas, bolas, flechas incendiárias e, ainda, para deter hemorragias,
cicatrizar ferimentos e proteger-se contra o frio(SENAR, 2005). Hoje, já é utilizada na
fabricação de pneumáticos e em grande número de manufaturados (SENAR, 2005).

Figura 1- Seringal adulto em plena fase de exploração do látex
Fonte: (INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS - IAC, 2011)

2 CARACTERIZAÇÃO DA PLANTA
A árvore tem porte ereto, podendo atingir 30m de altura total sob condições favoráveis,
iniciando aos 4 anos a produção de sementes, e aos 6-7 anos (quando propagada por
enxertia) a produção de látex (borracha). A casca é o principal componente do tronco, cujo
diâmetro pode variar entre 30-60 cm, e é responsável pela produção de látex, transporte e
armazenamento de assimilados produzidos na folha. Possui folhas trifolioladas, pecioladas e
o desenvolvimento de suas raízes depende de algumas condições ideais do solo como: boa
drenagem, aeração e retenção de umidade adequada(INSTITUTO AGRONÔMICO DO
PARANÁ - IAPAR, 2004).
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Figura 2 - Folhas trifolioladas e longamente pecioladas
Fonte: (CENTRO DE INTELIGÊNCIA FLORESTAL, 2011)

Suas flores são unissexuadas, pequenas, amarelas e dispostas em racemo. O fruto é uma
cápsula grande, que geralmente apresenta três sementes. O tegumento é duro e brilhante,
de cor marrom, com numerosas matizes sobre a superfície dorsal (IAC, 2004).

Figura 3 - Fruto cápsula da Seringueira
Fonte: (IAC, 2011)

3 CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS IDEAIS
Os fatores relacionados ao clima são determinantes em heveicultura, como a temperatura,
radiação solar, precipitação pluvial, umidade do ar e vento. Estes são decisivos em todas as
etapas do cultivo e na qualidade e produtividade do seringal, e ainda, na seleção de áreas
para implantação, o plantio definitivo, o tipo de muda, a viabilidade da semente, o controle
de doenças e pragas (MARQUES, 2000).
Locais com temperatura média anual abaixo de 20ºC e umidade excessiva são os menos
indicados por proporcionarem condições ideais à incidência de doenças que limitam a
cultura, como o “mal das folhas” (MARQUES, 2000). Em análise do desenvolvimento das
raízes da seringueira, recomenda-se que o plantio seja em solos de textura média e com
boa profundidade, evitando-se sempre terrenos sujeitos a inundações periódicas, argilosos e
mal drenados ou baixadas que correm o risco de ocorrer geadas (COORDENADORIA DE
ASSISTÊNCIA TÉCNCIA INTEGRAL - CATI, 2010)

www.respostatecnica.org.br
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4 PRODUÇÃO DE MUDAS
Na implantação de um seringal, a muda deve ser considerada como insumo básico, do qual
dependerá o sucesso do empreendimento. A propagação vegetativa, através da enxertia, é
o meio convencional para a produção de mudas, a instalação de infra-estrutura básica é
necessária para que ocorra a produção das mudas de seringueira, ou seja, jardins clonais e
viveiros (CATI, 2010).
Os viveiros a pleno sol são os mais comuns. As mudas podem também ser preparadas em
sacolas plásticas, tubetes ou até mesmo enxertadas no local definitivo de plantio, e através
da utilização de sementes (CATI, 2010).
5 PLANTIO
Para a implantação e exploração de seringais, as áreas planas são mais fáceis, pois em
áreas de relevo ondulado, deve-se promover o plantio da média encosta para cima, e em
curvas de nível. Sempre que possível, locar as linhas de plantio no sentido norte/sul, com o
intuito de receberem ação direta do sol e evitar o auto-sombreamento. É preciso atentar-se
também às estratégias que evitem o efeito do vento nas plantas, o que pode causar danos à
formação da copa (CATI, 2010).
O plantio em dias nublados ou após chuvas favorece o crescimento das raízes e o
desenvolvimento das mudas enxertadas. O uso de cobertura morta, com restos de
vegetação, faz-se necessário para conservar melhor a umidade do solo (CATI, 2010).

Figura 4 - Viveiros de porta-enxertos aptos à enxertia para produção de mudas
Fonte: (IAC, 2011)

O espaçamento dependerá da forma em que a instalação do seringal for feita. Os seringais
tradicionais têm sido estabelecidos no espaçamento de 7 a 8 metros entre linhas e de 2 a 3
metros, entre as plantas na linha (CATI, 2010).
6 PREPARO DO SOLO
O preparo do solo para o estabelecimento do seringal é fundamental. A área do plantio,
primeiramente, deve ser preparada de modo a facilitar a entrada de veículos e maquinários
utilizados. Alguns procedimentos, derrubada, rebaixamento e queima, ajudam neste passo
inicial. Correções de fertilidade são necessárias mediante a análise do solo, o qual se
possível, deve ser arado e gradeado para facilitar um vigoroso desenvolvimento do sistema
radicular (EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL EMBRATER, 1983).
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7 CALAGEM E ADUBAÇÃO
Para culturas perenes, como a seringueira, a diagnose visual é de grande importância pois,
reflete desequilíbrios nutricionais que podem ser corrigidos no mesmo ano agrícola, e ainda
é uma ferramenta adicional para o manejo da adubação(EMBRATER, 1983).
O sintoma visível é o fim de uma série de eventos biológicos (MALAVOLTA; VITTI;
OLIVEIRA, 1997), que após a ocorrência dos mesmos,evidenciará a desordem nutricional.
Cloroses, necroses e manchas são indícios de deficiência em nitrogênio, potássio,
manganês. Alguns outros nutrientes que se encontram em desordem, manifestam sintomas
na seringueira, como fósforo, cálcio, enxofre, boro, magnésio, cobre, ferro, zinco e
molibdênio (CATI, 2010).
As áreas potencialmente indicadas para novos plantios são geralmente de solos ácidos e
pobres em nutrientes. Calagens, aplicações da mistura NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio)
e demais aplicações minerais, constituem fator importante no aumento da produtividade. O
cronograma de adubação deve ser baseado em análises do solo e em casos especiais, em
folhas e ainda respeitar as fases de desenvolvimento das seringueiras (EMBRATER, 1983).
Segundo a análise de solo, aplicar calcário para elevar a saturação por
bases a 50%, usando preferivelmente calcário dolomítico, até a dose de 2
t/ha. A adubação de plantio, por cova, corresponde a 30 g de P 2O5 e 30 g
de K2O e 20 a 30 litros de esterco de curral bem curtido, quando disponível;
para solos deficientes, acrescentar 5 g de zinco. Cerca de um mês após o
plantio, aplicar 30 g de N por planta, em cobertura, repetindo essa aplicação
mais duas vezes durante o decorrer do 1.° ano. A adubação de formação e
exploração corresponde a 80 g/planta de N, 40 a 80 g/planta de P2O5 e 40 a
80 g/planta de K2O, durante o 2.° e 3.° ano; do 4.° ao 6.° ano aplicar 120
g/planta de N, 60 a 120 g/planta de P2O5 e 60 a 120 g/planta de K2O; do 7.°
ao 15.°, aplicar 120 g/planta de N, 60 a 100 g/planta de P2O5 e 60 a 120
g/planta de K2O; e do 16.° ao 25.° ano, aplicar 100 g/planta de N, 40 a 80
g/planta de P2O5 e 60 a 100 g/planta de K2O. Parcelar a aplicação de
fertilizantes, em duas vezes; a primeira no início e a segunda no final da
estação das águas (CENTRO DE INTELIGÊNCIA FLORESTAL, [20--?]).

8 CONTROLE DE DOENÇAS E PRAGAS
Dentre as doenças que ocorrem na espécie, o “mal-das-folhas”, é uma das mais conhecidas
e ainda é o principal fator limitante à expansão da heveicultura no Brasil. A queda prematura
das folhas é o seu maior dano, podendo levar à morte da planta. Clones resistentes, áreas
de escape e fungicidas, podem ser consideradas práticas de controle (EMBRATER, 1983).
Nos últimos anos, doenças provocadas pelo fungo Phytophthora spp. tem causado danos
superiores ao mal-das-folhas, atacando folhas, frutos e hastes. Os sintomas são: requeima,
queda anormal das folhas, podridão dos frutos, cancro estriado do painel e cancro do tronco.
O controle é basicamente o mesmo do acima citado, porém utiliza-se queimar ramos e
galhos infectados na porção mais baixa da copa(EMBRATER, 1983).
Ainda há a mancha areolada, a antracnose, a podridão vermelha, a podridão parda e a
podridão branca (EMBRATER, 1983).
Quanto às pragas que atacam o seringal, há os ácaros, besouros desfolhadores,
mandarovás, formigas, moscas brancas, cochonilhas, percevejos-de-renda, lagartas e
cupins. Estes invasores têm causado severo desfolhamento das plantas e consequente
quebra da produtividade do látex. A utilização de alguns métodos, funcionam como controle:
clones resistentes, controle químico (Ex.: pulverizações), controle biológico (Ex.:ácaros
predadores) e culturas consorciadas (VIEIRA;GOMES 1999).

www.respostatecnica.org.br
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O Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários – AGROFIT on-line é uma ferramenta de consulta
ao público, composta por um banco de dados de todos os produtos agrotóxicos e afins
registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, com
informações do Ministério da Saúde (ANVISA) e informações do Ministério do Meio
Ambiente – IBAMA (MAPA, 2003).
O AGROFIT on-line permite ao usuário obter informações sobre produtos registrados para
controle de pragas (insetos, doenças e plantas daninhas), com textos explicativos e fotos,
evitando o uso inadequado de agrotóxicos, que poderia acarretar no desenvolvimento de
resistência de pragas nas lavouras e resíduos de agrotóxicos em produtos vegetais acima
dos Limites Máximos de Resíduos (LMR) estabelecidos (MAPA, 2003).
O CACAUEIRO
1 INTRODUÇÃO
O cacaueiro é nativo da Bacia Amazônica e está presente em outras regiões tropicais da
América do Sul e Central (LEÃO, 2010).
O cultivo comercial se encontra em regiões situadas entre as latitudes 15°N e 20°S, sendo
que 75% da produção mundial está localizada a 8ºN e S do Equador (WOOD, 1985).
Os principais produtores de cacau são: Costa do Marfim, Gana, Nigéria, Brasil e Malásia. No
Brasil, o maior estado produtor é a Bahia (LEÃO, 2010).
O cultivo do cacau no Brasil teve início no século XVII, no Estado do Pará, de onde seria
levado para o Estado da Bahia no século seguinte. O cultivo oficial começou em 1679,
quando a Carta Régia foi redigida e permitia os colonizadores a plantá-la em suas terras
(LEÃO, 2010).
Segundo Enriquez(1985 apud VALLE,2007), é possível dividir o cacau em 3 grandes
grupos: Criollos (frutos verdes ou vermelhos, cilíndricos, casca rugosa, delgada ou grossa,
semente branca ou ligeiramente pigmentada, cilíndricas ou ovais), Forasteros (frutos
geralmente verdes, ovais, casca lisa ou ligeiramente rugosa, sementes violeta, é a
variedade mais difundida) e Trinitarios, que constituem as populações híbridas de
cruzamentos espontâneos de Criollos e Forasteros, sendo que seus frutos e sementes têm
características intermediárias entre os grupos que lhes deram origem.
2 CARACTERIZAÇÃO DA PLANTA
O cacaueiro é uma árvore que pode alcançar de 5 a 7 metros de altura média, as vezes até
mais, quando cresce em estado selvagem. Apresenta uma raiz principal, que pode crescer
normalmente entre 1,2 e 1,5 metros, podendo, ocasionalmente chegar a 2 m, dependendo
da estrutura do solo. Nos primeiros 20-25 cm, a partir do solo, se desenvolve grande
quantidade de raízes laterais ou secundárias, que dão origem a outras terciárias. Dessas, a
maioria, 85-90%, se localiza nos primeiros 20 a 25 cm de profundidade do solo, ao redor da
árvore (ENRIQUEZ, 1985 apud VALLE, 2007).
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Figura 5 - Cacaueiro adulto
Fonte: (CEPLAC, 2011)

Os ramos do cacaueiro apresentam dimorfismo, podendo ser ortotrópicos (tronco e ramos
“chupões”), que apresentam crescimento vertical, e plagiotrópicos (ramos laterais), de
crescimento oblíquo. A plântula cresce verticalmente, até alcançar a altura de 1 a 2 m,
quando a gema apical cessa o crescimento, e 5 ramos laterais emergem, constituindo-se em
um conjunto denominado palma (TOXOPEUS, 1985).
A anatomia dos caules e ramos jovens se assemelha à das raízes e mostra estágios de
desenvolvimento semelhantes, tanto para “chupões” como para ramos laterais (HARDY,
1960; apud LEÃO, 2010).
As folhas mostram caracteres dimórficos correspondendo aos diferentes tipos de ramos que
lhes deram origem. Nos “chupões”, as primeiras folhas são simétricas e possuem pecíolo
longo, o qual exibe um pulvino bem desenvolvido que permite sua orientação em relação à
luz. As folhas dos ramos laterais têm pecíolos mais curtos e são ligeiramente assimétricas
(TOXOPEUS, 1985).
A produção de folhas nos ramos laterais é realizada por uma série de lançamentos,
caracterizados pelo desenvolvimento rápido da gema terminal, com produção de três a seis
pares de folhas. Após a expansão do lançamento, a gema terminal permanece dormente por
um período determinado por vários fatores ambientais, até a ocorrência do lançamento
seguinte (TOXOPEUS, 1985).
Os estômatos estão presentes apenas na face inferior das folhas e seu número por unidade
de área é afetado pela intensidade luminosa, a qual também influencia o tamanho e
espessura das folhas (TOXOPEUS, 1985).
O cacaueiro é uma espécie cauliflora típica e as flores aparentemente se originam
diretamente da casca, porém, na realidade, são formadas a partir de inflorescências muito
pequenas, originadas nas axilas das folhas(VALLE, 2007).
A flor tem dimensões pequenas, variando de 0,5 a 1 cm, é regular e pentâmera. As cinco
pétalas, alternadas com as sépalas, apresentam forma característica: estreitas na base, se
alargam e se tornam côncavas para formar a cogulha, de cor branca, apresentando
interiormente duas linhas de coloração violeta. O ovário, súpero, compreende cinco
cavidades, cada uma contendo 6 a 10 óvulos dispostos ao redor do eixo central. O estilo é
tubular, terminando em cinco estigmas. O androceu é composto por cinco estames que se
alternam com cinco estaminódios estéreis. Enquanto os estaminódios, de cor violácea,
rodeiam o estilo, os estames se curvam para o exterior, em direção ás pétalas, estando as
anteras alojadas no interior das cogulhas de cada uma das pétalas correspondente (VALLE,
2007).

www.respostatecnica.org.br

8

DOSSIÊ TÉCNICO

O cacaueiro é uma planta altamente alógama, sendo que a polinização cruzada é estimada
em mais de 95%. A autofecundação é evitada por incompatibilidade genética (VALLE,
2007).
A antese ou abertura das flores, se inicia no final da tarde quando as sépalas começam a se
separar umas das outras e se completa na manhã seguinte, usualmente entre 4 e 6 horas
(ALVIM; NAIR 1986). Em geral a deiscência das anteras se inicia nas primeiras horas da
manhã, sendo a vida efetiva dos grãos de pólen curta, geralmente 48 horas. O pistilo se
encontra receptivo quase imediatamente após a abertura da flor, pouco após a
deiscênciadas anteras (ENRIQUEZ, 1985 apud VALLE, 2007). O cacaueiro é uma planta
entomófila, ou seja, é polinizada por insetos, e os mais importantes polinizadores naturais
são as moscas do gênero Forcipomyia (ALVIM; NAIR, 1986).
O fruto do cacaueiro é do tipo baga e indeiscente (que não se abre para liberar as sementes
quando está maduro), é sustentado por um pedúnculo lenhoso, procedente do
engrossamento do pedicelo da flor. Enquanto jovem, apresenta tal como o ovário, cinco
compartimentos, onde estão as sementes regularmente repartidas. Quando o fruto
amadurece, desaparecem as paredes dessas câmaras, apenas substituindo uma cavidade
única na qual as sementes, envolvidas por uma polpa mucilaginosa espessa, aparecem
normalmente dispostas em cinco fileira. Um fruto pode conter de 30 a 40 sementes (VALLE,
2007).
3 CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS IDEAIS
O cacaueiro se desenvolve bem dentro de 330 metros de altitude, acima dessa altitude as
condições são limitantes; e temperatura em torno de 25°C. Segundo Hardy (1960 apud
LEÃO, 2010) as médias mensais não devem estar abaixo de 15°C ou acima de 30°C.
A maioria das zonas produtoras situam-se em áreas onde a precipitação anual está entre
1500 e 2500 mm, porém existem regiões produtoras que estão fora desses limites, como a
Nigéria e o Equador. O cacau é extremamente resistente à deficiência ou excedentes
hídricos, e nesses casos, deve ser manejado cuidadosamente. Uma alta umidade do solo é
desejada para suprir as deficiências hídricas que podem ocorrer, mas se a umidade do ar for
alta pode favorecer o aparecimento de doenças (HARDY, 1960 apud LEÃO, 2010).
Como a raiz do cacaueiro é pivotante, em solos pobres e arenosos, as raízes tendem a
aprofundarem-se em busca de água e nutrientes. Em solos rasos e/ou mal drenados a raiz
principal não se desenvolve e o sistema radicular acaba sendo superficial, o que prejudica a
absorção de água em porções mais profundas do solo. O ideal é que o solo tenha mais de
um metro, para que ocorra um bom enraizamento, não seja compactado, seja de textura
média ou argilosa, e médio a alto teor de matéria orgânica, bem estruturados e bem
drenados, bem arejados e com boa capacidade de reter água e nutrientes (HARDY, 1960
apud LEÃO, 2010).
4 NUTRIÇÃO MINERAL DO CACAUEIRO
Segundo a Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agraria (SECRETARIA DE
AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - SEAGRI, 2011) da Bahia, a
produtividade média do cacau é de 45 a 50 arrobas de amêndoas por hectare, mas há
produtores que cheguem a 200 arrobas. Essa diferença se dá por vários fatores como: a
condução do pomar, o clima, práticas culturais, pragas e doenças, e em especial a nutrição
mineral das plantas.
A exigência nutricional de uma planta é a quantidade de nutrientes que ela precisa para
crescer, fazer os seus lançamentos, produzir e manter frutos de bom tamanho e qualidade.
A quantidade de fertilizante a ser aplicada condizem com a exigência dela, descontando-se
o fornecimento de nutrientes pelo solo, mas levando em consideração a quantidade de
nutriente perdida por volatilização, precipitação, lixiviação, entre outros processos
(ROSAND; SANTANA; SANTANA,1989).
9
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Primeiramente, é importante a realização da calagem, que ao mesmo tempo que eleva o pH
do solo, fornece Cálcio e Magnésio. O calcário aplicado, neutralizará o alumínio, caso este
esteja em excesso, e o aumento do pH aumentará a disponibilidade de Nitrogênio (porque
aumenta a mineralização da M.O. e maior fixação livre no solo), Fósforo (menos
precipitação pelo Alumínio e pelo Ferro), Enxofre e Boro (maior mineralização da matéria
orgânica) (ROSAND; SANTANA; SANTANA,1989).
Em consequência, há um maior aproveitamento do P2O5 do adubo, diminuindo a dose a ser
aplicada. Diminui também a necessidade de N visto que o solo o fornece em parte
(ROSAND; SANTANA; SANTANA,1989).
Para se realizar uma adubação adequada deve-se levar em consideração os seguintes
fatores (ROSAND; SANTANA; SANTANA,1989):







Qual o nutriente necessário;
Qual a dose necessária;
Qual a melhor época de aplicação;
Qual o melhor modo de aplicação;
Onde deve ser feita a aplicação para atender ao melhor aproveitamento pelo
cacau;
O adubo não deve dar prejuízos à produção;

Rosand, Santana e Santana (1989) recomendam para uma roça de cacau produzindo
1000Kg de amêndoas por hectare precisa de:






469 kg de nitrogênio
52 kg de fósforo
633 kg de Potássio
377 kg de Cálcio
130 kg de Magnésio

Cada arroba de amêndoa seca extrai do solo as seguintes quantidades nutrientes:

Elemento
Casca
Amêndoa
Total
Casca % do total
N
409 g
501 g
910 g
45
P
20 g
32 g
52 g
39
K
711 g
122 g
832 g
85
Ca
57 g
12 g
69 g
83
Mg
51 g
29 g
80 g
64
S
29 g
14 g
43 g
67
B
495 mg
180 mg
675 mg
73
Cu
240 mg
249 mg
480 mg
50
Fe
2475 mg
1200 mg
3675 mg
67
Mn
1515 mg
420 mg
1935 mg
78
Mo
0.6 mg
0.6 mg
1.2 mg
50
Zn
915 mg
705 mg
1620 mg
56
Quadro 1 – Quantidades de macro e micronutrientes extraídas e exportadas em 15 kg de amêndoas
secas Fonte: (MALAVOLTA; VITTI; OLIVEIRA, 1997)

Nota-se que a casca é potencialmente rica em potássio e cálcio, por isso, recomenda-se
tratá-lo para que não haja risco de contaminação pela podridão parda, e então deixá-lo no
solo para que se decomponha e libere os nutrientes que contém (ROSAND; SANTANA;
SANTANA,1989).
Outro fator que pode influenciar na adubação do solo é a quantidade de matéria orgânica
presente. É uma das mais importantes propriedades a ser considerada na seleção de solos
adequados ao cultivo do cacau, já que além de estar relacionada com a adsorção de
nutrientes (Capacidade de Troca Catiônica - CTC), está também relacionada à retenção de
água e melhora da estrutura do solo (ROSAND; SANTANA; SANTANA,1989).
www.respostatecnica.org.br
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Em solos com predominância de argila do tipo caulinita, a CTC pode ser aumentada pela
matéria orgânica, melhorando as condições edáficas para o desenvolvimento do cacaueiro
(ROSAND; SANTANA; SANTANA,1989).
Nos primeiros 15 cm de solo, o teor de matéria orgânica deve ser de pelo menos 3,5% e a
relação Carbono (C) /Nitrogênio (N) em torno de 9, não mais alta do que isso, pois pode
indicar falta de N ou baixa mineralização da matéria orgânica do solo (HARDY, 1961apud
LEÃO, 2010).
Solos de florestas geralmente tem maior quantidade de matéria orgânica, porém esta pode
ser seriamente prejudicada pela derrubada e queima da vegetação. A deficiência de
Nitrogênio (N), Enxofre (S), Ferro (Fe), Magnésio (Mg) e Manganês (Mg) causa clorose nas
folhas, com a diferença de que para o N há redução no tamanho das folhas e da planta;
para Fe a clorose atinge as folhas novas; para o Mg a clorose é internerval e atinge as
folhas velhas, acompanhado de necrose; para Mn a clorose também é internerval e atinge
as folhas novas (ROSAND; SANTANA; SANTANA,1989).
As deficiências de Potássio (K) e Cálcio (Ca) causam necrose nas folhas, no caso do K
causa queima dos bordos e o Ca causa queda das folhas. Para os micronutrientes Boro (Bo,
Zinco (Zn), Cobre (Co), e Molibdênio (Mo) e o macronutriente Fósforo (P), a deficiência
ocasiona deformações nas folhas, como tamanho reduzido e curvações (ROSAND;
SANTANA; SANTANA,1989).
5 PRAGAS E DOENÇAS
Como foi dito, a adubação é um dos grandes responsáveis pela redução da produtividade
do cacau.Outro grande problema na cultura são as pragas e doenças, que prejudicam seu
desenvolvimento e por consequência, sua produção (OLIVEIRA; LUZ, 2005).
Abaixo estão as principais doenças fúngicas que afetam a cultura:
Vassoura-de-bruxa
A vassoura-de-bruxa, causada por Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer, fungo pertencente à
classe dos Basidiomicetos, é uma das mais destrutivas doenças do cacaueiro, podendo
causar perdas de até 90% na produção (OLIVEIRA; LUZ, 2005).
Essa doença era nativa da região amazônica, porém ao encontrar condições favoráveis se
disseminou facilmente pela Bahia em 1989. O fungo produz basidiomas (basidiocarpos)
pileados e estipitados, lignícolas, apresentando esporos de coloração branca (OLIVEIRA;
LUZ, 2005).
Considerando-se a cor do píleo, Pegler (1978 apud OLIVEIRA; LUZ, 2005) reconheceu três
variedades do patógeno: C. perniciosa var. perniciosa; C. pernicionsa var. equatoriensis; C.
perniciosa var. citriniceps. Existe variabilidade entre essas espécies também quando
isolados ou em diferentes países. Essa variabilidade se mostra no modo de
desenvolvimento, comportamento e até na resposta do fungo a fungicidas.
Esse fungo pode se hospedar em várias outras espécies além do cacau, como o cupuaçu,
cupuí, jiló, urucum, berinjela, pimenta malagueta, pimentão; entre outros (OLIVEIRA; LUZ,
2005).
Os sintomas são superbrotamento de lançamentos foliares, com proliferação de gemas
laterais e engrossamento de tecidos infectados em crescimento. Almofadas florais podem
produzir vassouras vegetativas, além de flores anormais. Nos frutos podem ocorrer
amarelecimento precoce sem necrose, ou deformações com ou sem necrose; pode também
apresentar depressões com halos cloróticos. A parte interna do fruto geralmente é
inteiramente danificada. Em mudas, pode atacar as gemas apicais e induzir proliferação de
brotações laterais, podendo ainda causar a formação de cancros (OLIVEIRA; LUZ, 2005).
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Os principais agentes disseminantes da doença são o vento e a chuva. Para controle do
fungo, a poda fitossanitária, apesar do elevado custo, ainda permanece como uma medida
efetivamente utilizada. Como controle biológico, o CEPEC (Centro de Pesquisas do Cacau)
tem recomendado a utilização do produto Tricovab, desenvolvido a partir do fungo
Trichodermastromaticum (OLIVEIRA; LUZ, 2005).
Muitos estudos já foram feitos para se analisar a efetividade do controle químico, porém este
não apresentou muitos resultados, provavelmente por causa das perdas associadas à
chuva; baixa tenacidade, principalmente dos fungicidas orgânicos; e pela falta de
uniformidade dos métodos, época, número e tecnologia de aplicação dos fungicidas. O
CEPEC (Centro de Pesquisas do Cacau) recomenda produtos baseados em óxido cuproso
para controle da infecção em frutos, contudo, no restante da planta não é eficiente. O óxido
cuproso deve ser associado com a poda fitossanitária (OLIVEIRA; LUZ, 2005).
Atualmente no Brasil, fungicidas do grupo dos triazóis tem se mostrado eficientes no
controle do fungo dentro da casa de vegetação e no campo. Esse fungicida reduz a
esporulação, diminuindo a produção de basidiocarpos (OLIVEIRA; LUZ, 2005).
Podridão-Parda
Também causada por fungo, a podridão-parda, chega a causar perdas de até 30% da
produção no Brasil. Essa doença é causada por 3 espécies : Phytophthoracitrophthora, P.
palmivora e P. capsici . O gênero Phytophthora pertence à classe dos oomicetos
(OLIVEIRA; LUZ, 2005).
Essas espécies podem se hospedar em várias plantas, como o abacaxi, abacate, mamão,
citros, coco, pimenta-do-reino, ervilha, seringueira, mamona; entre outros (OLIVEIRA; LUZ,
2005).
Após cerca de 30 horas da infecção, podem ser vistas manchas na superfície dos frutos,
sob condições de alta umidade, podendo atingir toda a superfície do fruto em até 14 dias.
Após alguns dias da infecção, pode-se observar sobre as lesões um crescimento
pulverulento branco formado pelo micélio e esporângios do fungo (OLIVEIRA; LUZ, 2005).
Em chupões e lançamentos foliares nota-se o aparecimento de lesões necróticas escuras,
tanto no limbo foliar quanto na haste, ramos e pecíolos (OLIVEIRA; LUZ, 2005).
O controle da doença é baseado em medidas profiláticas, como a pulverização de fungicida
protetor, principalmente os fungicidas a base de cobre; e também medidas culturais, como a
remoção dos frutos infectados, colheitas frequentes, eliminação de casqueiros, além da
redução do sombreamento, poda e drenagem do solo, visando tornar o ambiente
desfavorável à doença (MEDEIROS, 1965; MEDEIROS 1974; MEDEIROS 1977 apud
OLIVEIRA; LUZ, 2005).
No Brasil, os fungicidas a base de cobre tem se mostrado eficientes no controle da
podridão-parda. O metalaxyl e o phosetyl-Al, fungicidas sistêmicos, têm se mostrado
bastante efetivos no controle da doença, sendo o primeiro o de maior sucesso (OLIVEIRA;
LUZ, 2005).
Murcha-de-Verticilium
Causada pelo fungo VerticiliumdahliaeKleb, pertencente à ordem dos Moniliales, que
hospeda várias espécies, sendo mais predominante no algodão, quiabo, berinjela, tomate e
jiló (OLIVEIRA; LUZ,2005).
Causa murcha e amarelecimento das folhas, que pendem e começam a secar e enrolar,
continuando aderidas à planta mesmo após sua morte. Os sintomas também podem se
manifestar de forma unilateral em função do nível de obstrução vascular, na forma de
pontuações, observadas na parte lenhosa do tronco, galhos e ramos. As folhas também
apresentam áreas cloróticas, que evoluem para necrose e queima das bordas (OLIVEIRA;
LUZ, 2005).
www.respostatecnica.org.br
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Quase sempre, plantas que aparentam estar mortas, se regeneram quando recepadas,
observando-se frequentemente a emissão de brotações na base ou até em partes
superiores do caule, dependendo no nível de obstrução vascular (OLIVEIRA; LUZ, 2005).
O diagnóstico dessa doença é a descoloração dos vasos do xilema, que se manifesta na
forma de pontuações de coloração castanho a negro em secções transversais e listras
descontínuas, em secções longitudinais (OLIVEIRA; LUZ, 2005).
Não existem ainda, formas de controle que sejam completamente eficientes e
economicamente viáveis. Alguns clones pertencentes ao banco de germoplasma do CEPEC
mostram-se de recuperação rápida quando infectados. Alguns fungicidas do grupo dos
benzimidazóis têm se mostrado eficientes, porém são de custo elevado (OLIVEIRA; LUZ,
2005).
Doenças das raízes
A podridão-negra pode ser causada por 3 espécies de fungos da classe Rosellinia, R. pepo
Pat , R. bunodes Sacc e R. paraguayensis Starb. Causa necrose do sistema radicular,
murcha da parte aérea, amarelecimento e seca das folhas, as quais permanecem presas à
planta mesmo após sua morte (OLIVEIRA; LUZ, 2005).
A podridão-vermelha, causada pelo fungo Ganodermaphilippii (Bres. EtHenn.) Bres.,
pertencente a classe dos Hymenomyceto. Quando ataca seringueiras, o fungo ocasiona o
aparecimento da coloração castanho-avermelhada sobre o córtex das raízes. Em cacau
esse avermelhado é mais difícil de ser observado. A doença é difícil de ser detectada, pois
enquanto os danos às raízes não forem severos, a parte aérea aparenta estar sadia. Em
fases avançadas todo o sistema radicular apresenta-se necrosado e revestido por
rizomorfas. Os sintomas da parte aérea são murcha e clorose foliar, evoluindo para seca
generalizada da folhagem (OLIVEIRA; LUZ, 2005).
Para o controle de doenças de raízes, não se leva muito em consideração o controle
químico, pela dificuldade de aplicação, baixa efetividade e elevado custo. Quando a doença
já se encontra instalada na área, recomenda-se a remoção das plantas mortas. Inspeções
constantes são recomendadas para detectar infecções em estágio inicial (OLIVEIRA; LUZ,
2005).
O cacaueiro também está sujeito ao ataque de insetos que danificam a planta, e portanto,
reduzem sua produção (OLIVEIRA; LUZ, 2005). Algumas das principais pragas do cacau
são apresentadas a seguir:
Tripes
Do ponto de vista econômico é uma das principais pragas, vive na face abaxial das folhas, e
seu hábito alimentar é sugador-raspador, em função disso causa manchas cloróticas que
podem evoluir para necrose e queda das folhas. No fruto, o ataque provoca ferrugem, que
diminui a qualidade e a produção do cacau. O sombreamento ajuda no controle dessa praga
(OLIVEIRA; LUZ, 2005).
Chupança
São percevejos que provocam sérios danos ao cacaueiro. As ninfas e os adultos atacam os
frutos e brotos do cacaueiro, sugando a seiva para alimentar-se. Quando se alimentam,
injetam toxinas que necrosam os tecidos com formação de pústulas, resultando no fruto
bexigado. Se o ataque for a frutos novos, eles apodrecem. Para este inseto, a sombra
também é medida geral de controle (OLIVEIRA; LUZ,2005).
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Vaquinhas
A espécie T. theobromae destrói praticamente todo o limbo foliar, chegando às vezes a se
alimentar da extremidade apical do ramo (OLIVEIRA; LUZ, 2005).
Lagartas
Várias lagartas da ordem lepidóptera atacam o cacaueiro. De maneira geral, broqueiam a
casca do caule e devido ao descortiçamento dos ramos mais finos, estes podem secar. Se o
ataque for intenso, toda a copa pode secar. Podem também broquear os frutos (OLIVEIRA;
LUZ, 2005).
6 PRODUÇÃO DE MUDAS, PLANTIO E MANEJO
Na implantação de uma área de cacau, faz-se primeiro a limpeza do terreno, roçando a
vegetação existente, em seguida verifica-se a necessidade de drenagem. E então faz-se o
balizamento e plantio da sombra provisória. O balizamento é uma prática de medição para
instalação das covas, no qual são planejados triângulos equiláteros de 3 metros de lado e
em cada vértice são colocadas balizas, onde serão abertas as covas. Após o balizamento é
feita calagem por cobertura, de acordo com a quantidade de alumínio e necessidade de
cálcio e magnésio (VALLE, 2007).
O preparo das mudas de cacau é feito em viveiro rústico de madeira, coberto com folhas de
palmeira, ou em ripado coberto com tela de nylon escuro. As sementes de cacau são
colocadas para germinarem em sacos de polietileno, tamanho 10cm x 20 cm, enchidos com
terra vegetal de boa qualidade (horizonte A do solo). A essa terra recomenda-se adicionar
esterco de gado, na proporção de 1 litro para cada 10 litros de terra e adubo químico, NPK:
10-31-21, na proporção de 1kg para 1000kg de terra (VALLE, 2007).
As sementes antes de ser plantadas são misturadas com pó de serra e apertadas umas
contra as outras para retirada da polpa. A semente deve ser colocada com a parte mais
volumosa para baixo e a outra extremidade nivelada com a superfície da terra. Em seguida,
é coberta com uma fina camada de pó de serra, e mantida sempre úmida. A germinação
ocorre do 8° ao 15° dia após o plantio (VALLE, 2007).
O plantio da muda em local definitivo é feito de 4 a 8 meses após a germinação, quando
atingem a grossura de um lápis (VALLE, 2007).
As mudas são colocadas em covas de dimensões 40cm x 40cm x 40cm, e devem ser
plantadas no período mais chuvoso. Devem ser colocadas na cova sem o saco de
polietileto, completadas com “terra vegetal”, e levemente compactadas (VALLE, 2007).
Após o plantio, é necessária roçagem e limpeza constante do terreno, aplicação de
fertilizantes, controle de pragas e doenças, desbrota e poda (VALLE, 2007).
O ponto de colheita é quando eles apresentam coloração amarelo-alaranjado (variando de
acordo com a variedade). É importante que sejam colhidos maduros, para que apresentem
as propriedades desejadas para o processamento, com a idade de 5 a 7 meses. Frutos que
não estejam maduros, ou doentes prejudicam a qualidade do produto final. Se o objetivo da
coleta do fruto for a obtenção da semente, ele deve ser colhido no estágio “verdoengo”, que
é atingido com a idade de 4 a 5 meses (VALLE, 2007).
A colheita é feita manualmente, com podão ou facão, tendo-se cuidado especial com o
almofada floral. Os frutos são derrubados no chão, e agrupados, para serem transportados
em, no máximo, 3 dias para o local da quebra (VALLE, 2007).
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7 EMPREGOS
O cacau passa por diversas operações sucessivas, que começam com a quebra do fruto,
abertura e retirada da semente. Posteriormente, é realizada a fermentação, que tem a
finalidade de matar o embrião, facilitar o desprendimento da polpa da semente, diminuir a
adstringência e desenvolver o aroma e outras propriedades organolépticas do cacau. Então
é realizada a secagem, que vai reduzir a umidade da amêndoa até cerca de 8% e diminuir a
acidez, e então é feita a classificação das amêndoas e armazenamento (LEÃO, 2010).
A casca do cacau, por ter baixo teor de theobromina, pode ser triturada e misturada com
capim elefante para alimentação de bovinos. Pode também ser utilizada como adubo e
alimentação de peixes (LEÃO, 2010).
A polpa é extraída e pasteurizada para produção de suco de cacau. O mel é extraído da
semente por prensagem e utilizado na fabricação de álcool, vinho, vinagre, licor e geléia
(LEÃO, 2010).
A semente, após a fermentação e secagem, é vendida para a indústria para fabricação da
manteiga de cacau e chocolate (LEÃO, 2010).
CONSÓRCIO DE SERINGUEIRA E CACAUEIRO
Os sistemas agroflorestais representam um conjunto de técnicas alternativas de uso da
terra, que implicam na combinação de espécies florestais com cultivos agrícolas, atividades
pecuárias, ou ambas. Essas combinações podem ser simultâneas ou escalonadas no tempo
e espaço, e de caráter temporário ou permanente (PEREIRA et al., 1996).
Nos últimos anos, o desenvolvimento de sistemas agroflorestais (SAFs) tem sido bastante
encorajados, defendidos e recomendados aos processos de produção como uma forma de
praticar uma agricultura ambientalmente correta, mais produtiva e sustentável. Isto,
principalmente para as regiões tropicais, onde os fatores climáticos, edáficos e biológicos
geralmente não são favoráveis à monocultura de larga escala, como hoje é praticada por
todo o mundo (PEREIRA et al., 1996).
Esta modalidade de cultivo é uma alternativa para o produtor adotar sistemas de plantios
mais planejados, cujas espécies anuais, semiperenes e perenes, oferecem sombreamento
provisório ou permanente e exploração econômica.
Segundo Pereira et al. (1996), as principais vantagens dos sistemas agroflorestais, são
citadas a seguir:
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Em função da diversidade e estratificação das espécies cultivadas, o sistema
agroflorestal torna-se mais parecido com a natureza, onde prevalece a
heterogeneidade dos seus componentes. Daí pode advir um maior equilíbrio
biológico, com possibilidade de redução dos problemas fitossanitários em relação às
monoculturas, em virtude das barreiras entre plantas, mudanças de microclima e
aumento dos inimigos naturais de patógenos e pragas, favorecendo o seu controle
natural;



Uso mais eficiente e racional dos recursos naturais: edáficos, climáticos, hídricos e
vegetais. Algumas culturas agrícolas precisam para o seu desenvolvimento em
potencial, certo grau de sombreamento, proteção contra ventos, frio ou calor
excessivo, o que pode ser proporcionado pelas espécies arbóreas. Também, vários
tipos de sistemas radiculares, proporcionam uma maior exploração do solo,
melhorando sua agregação e a busca por água e nutrientes;



Proporciona a manutenção da cobertura vegetal do solo, diminuindo os riscos de
erosão;
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Possibilita uma geração extra de trabalho, emprego e renda, uma vez que se
aumenta a produção total por unidade de área, com maior diversidade de produtos;



Bem planejada, a consorciação e diversificação agroflorestal promove um uso mais
contínuo e mais racional da mão-de-obra rural, inclusive, com melhor distribuição das
receitas ao longo do ano, permitindo que a entressafra de certas culturas coincida
com a safra de outras.

Desse modo, uma alternativa de plantio é o consórcio da seringueira e o cacaueiro, onde é
aumentada a produtividade do cacau e permite outra fonte de renda, a borracha que é
extraída da seringueira (PEREIRA et al., 1996).

Figura 6 - Detalhe da sangria em Seringueira em sistema consorciado.
Fonte: (M. LIBÂNIO AGRÍCOLA S.A, 2008)

A cultura do cacaueiro com arborização constitui um dos mais conhecidos e bem sucedidos
exemplos de sistemas silviagrícolas. A arborização desta cultura, oferece proteção contra a
ação dos ventos e sombreamento, de modo a formar um microclima mais favorável ao
desenvolvimento e produção da cultura (PEREIRA et al., 1996).

Figura 7 - Sistema consorciado de Seringueira com Cacaueiro
Fonte: (PAINEL FLORESTAL, 2011)
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É muito importante que seja feita a escolha correta de variedades clonais de seringueira,
pois estas serão determinantes para o sucesso do SAF (Sistema Agroflorestal). Segundo
Marques, Monteiro e Lopes ([20--?a]), o clone SIAL 893 constitui-se numa excelente opção,
por apresentar uma arquitetura de copa com ramificações laterais mais fechadas e com
baixa densidade foliar, o que proporciona um sombreamento de melhor qualidade para o
cacaueiro e permite o plantio em espaçamentos mais adensados.
Para que o sistema de consorciação da seringueira com culturas perenes alcance a sua
máxima eficiência técnica e econômica, os seguintes aspectos devem ser considerados,
segundo Pereira et al. (1996):


As espécies consorciadas devem ser cultivadas de acordo com as recomendações
técnicas indicadas pela pesquisa local ou regional, respeitando-se os espaçamentos
entre linhas, para minimizar os efeitos de competição entre as culturas e facilitar os
tratos culturais, principalmente se forem mecanizados;



O cultivar escolhido deve apresentar uma boa adaptação às condições
edafoclimáticas locais, também requeridas pela seringueira, principalmente quanto à
topografia, topoclima e propriedades físicas do solo;



O cultivar escolhido deve apresentar boa compatibilidade, tanto vegetativa quanto
fitossanitária, onde as plantas consorciadas devam constituir diferentes estratos de
parte aérea e sistema radicular, de modo a explorar mais eficientemente a
luminosidade e os recursos edáficos disponíveis. Também não deve ter alelopatia
entre as espécies e cultivares consorciados. É de suma importância que as espécies
não tenham problemas fitossanitários comuns;



Como a seringueira demora de sete a oito anos desde a implantação para produzir, é
vantajosa a adoção de estratégias para prover um melhor uso da terra.

Pereira et al. (1996) recomenda algumas formas de plantio:
1 CACAUEIROS CONSORCIADOS COM SERINGAIS VELHOS E DESFOLHADOS
Este sistema foi utilizado primeiramente na região sul da Bahia, onde os produtores
decidiram introduzir cacaueiros sob o dossel de seringais decadentes. Estes seringais
apresentavam uma idade média de 24 anos, enquanto os cacaueiros mais velhos estavam
com 16 anos, e a maioria deles com até nove anos de idade. Este consórcio deu certo, uma
vez que aqueles seringais já estavam parcialmente desfolhados, permitindo uma melhor
penetração da luz (PEREIRA et al., 1996).
No entanto, muitos seringais haviam sido estabelecidos no espaçamento 7,0m X 3,0 m, o
que não se adequa para o consórcio, principalmente se o estande de plantas estiver
próximo do original (476plantas/ha). Neste caso, o cacaueiro foi plantado em uma única
linha central em relação às linhas do seringal ou em linhas duplas no espaçamento de 3 X
3m, afastadas 2m lateralmente das seringueiras (PEREIRA et al., 1996).
Mesmo assim, estes seringais, atuando com árvores de sombra para os cacaueiros, ainda
geram receitas capazes de viabilizar economicamente este sistema de consorciação
(PEREIRA et al., 1996).
2 PLANTIO SIMULTÂNEO DA SERINGUEIRA E CACAUEIRO
Para o sucesso do consórcio com seringais sadios e bem enfolhados, é necessária a
ampliação dos seus espaçamentos tradicionais nas entrelinhas e alterações na disposição
de plantio, visando assegurar uma luminosidade satisfatória e um microclima favorável ao
desenvolvimento, produção e longevidade do cacaueiro (PEREIRA et al., 1996).
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O plantio dos cacaueiros e das seringueiras deverá ser feito simultaneamente e em faixas
alternadas, com variadas opções de espaçamento entre plantas dentro das faixas ocupadas
por cacaueiros ou por seringueiras (MARQUES; MONTEIRO; LOPES [20--?a]).
O arranjo de espaçamento a serem adotadas para ambas as culturas depende daquela que
for priorizada. Marques, Monteiro e Lopes ([20--?a]), indica alguns espaçamentos, que estão
indicados no quadro 2 abaixo:
Espaçamento Seringueira

Densidade da

Espaçamento Cacaueiro

Densidade do

seringueira

cacaueiro

(plantas/ha)

(plantas/ha)

a) Privilegiando a seringueira
13,0 m x 3,0 m x 2,5 m

500

3,0 m x 3,0 m

784

14,0 m x 3,0 m x 2,5 m

470

3,0 m x 2,5 m

941

b) Privilegiando o cacaueiro
13,0 m x 3,0 m x 3,0 m

417

2,0 m x 3,0 m

1042

14,0 m x 3,0 m x 3,0 m

392

3,0 m x 2,0 m

1176

Quadro 2 – Arranjo de espaçamento em consórcio de Seringueira e Cacaueiro
Fonte: (MARQUES; MONTEIRO; LOPES [20--?b])

Conclusões e recomendações
A adoção do plantio consorciado de seringueira e cacau vem se destacando por apresentar
diversas vantagens como custo reduzido de implantação, aumento da produtividade,
maiores oportunidades de emprego e renda.
Recomenda-se contato com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira –
CEPLAC:
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira – CEPLAC:
Rua G, Setor Sudoeste, Campus do Inmet
Cruzeiro - DF
Fone:(61) 3966-3250
Site: <http://www.ceplac.gov.br/>. Acesso em: 12 jan. 2012.
Recomenda-se contato com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA:
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA
Embrapa Amazônia Oriental
Travessa Doutor Enéas Pinheiro s/nº
Caixa Postal, 48
Belém, PA
CEP: 66095-100
Fone: (91) 3204-1000
Fax: (91) 3276-9845
Site: <http://www.cpatu.embrapa.br/>. Acesso em: 12 jan. 2012.
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