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Introdução

A crescente demanda do mercado por madeira de 
características tecnológicas exigidas para diversos usos, 
tem-se aumentado os plantios florestais e por 
conseqüência o aumento na produção de mudas com 
altos padrões de qualidade, exigindo uma pesquisa 
aprofundada neste setor. Com a necessidade de se 
produzirem mudas de espécies florestais em áreas bem 
definidas, com características especificas e controladas, 
se devem ao fato dessas espécies geralmente serem
frágeis, precisando de proteção inicial e de manejo 
especiais [1].

O viveiro florestal possui uma superfície de terreno 
peculiar, destinada a produção, ao manejo e a proteção
até que as mudas possuam tamanhos e idades 
adequadas para resistirem ao local de plantio. Devem-
se citar também os altos custos para produção de mudas 
no viveiro florestal, pois possuem gastos que se 
originam desde substrato até a colheita das sementes.

O presente estudo teve como objetivo verificar a 
estrutura do Viveiro Municipal do Crato, CE. Bem 
como levantar dados necessário para a implantação de 
um viveiro de essências florestais.

Material e métodos

O trabalho foi desenvolvido no Viveiro Municipal 
do Crato, Ceará, sendo este uma parceria entre a 
Universidade Regional do Cariri (URCA), Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis 
(IBAMA) e a Secretaria de Meio Ambiente do Ceará 
(SEMACE).

Foram realizadas diversas visitas ao viveiro 
observando-se a infra-estrutura, espécies produzidas e 
custos de produção, foi também aplicado um 
questionário com o responsável pelo viveiro para obter 
maiores informações. As perguntas foram: Qual a 

finalidade do viveiro? Qual a área total do viveiro? Qual a 
área útil do viveiro? Qual a capacidade de produção de 
mudas/ano? O que contém na infra-estrutura do viveiro? 
Quantos canteiros de produção de mudas o viveiro possui?
Qual a área de um canteiro? Quais os tipos e tamanhos dos 
recipientes para produção de mudas? Quais as práticas 
culturais são realizadas no viveiro? Qual freqüência das 
práticas culturais realizadas no viveiro? Qual o critério para 
coleta de sementes? Como e onde são armazenadas e 
beneficiadas as sementes? Qual a procedência das 
sementes? Quais são as espécies mais produzidas e mais 
procuradas pelo mercado consumidor local? Quantos 
tanques possuem o viveiro? Qual sua capacidade de 
armazenamento de água? Como é realizada a irrigação e 
qual o consumo diário médio de água? Qual o tipo de 
substrato utilizado, sua proporção e seu custo? Como são 
realizados os transportes das mudas? Existe um 
controle/acompanhamento na produção e saída de mudas 
do viveiro? Quantos funcionários têm o viveiro florestal? 
Quantos seriam necessários? Quais são os outros custos 
para o funcionamento do viveiro? Quais as principais 
dificuldades e/ou problemas encontrados no funcionamento 
do viveiro florestal? Qual valor de cada muda?

Resultados e Discussão

A aplicação de questionário permite obter os seguintes 
resultados: o viveiro produz de 80.000 a 90.000 
mudas/ano, sendo classificado como governamental e 
permanente. A área total é de 5.000 m² e possui uma área 
útil aproximada de 2.200 m². Existe infra-estrutura como: 
galpão para armazenar substrato e maquinário. O viveiro é 
dotado de vinte cinco canteiros de produção de mudas 
sendo cinco com 1,0 x 30,0 m e vinte com 1,0 x 20,0 m
(Figura 1). Desses, doze são de alvenaria e os demais são 
delimitados com fios de nylon. Segundo o Ministério do 
Meio Ambiente [2], em viveiros florestais, normalmente, 
utilizam-se canteiros de 1 metro de largura por até 10 



metros de comprimento, deixando meio metro entre 
eles, se possível no sentido nascente-poente. Esse 
tamanho pode variar de acordo com o número de 
mudas que se pretende produzir e da área disponível. 

Os recipientes utilizados são sacos plásticos na cor 
preta nas seguintes dimensões: 22 centímetros de altura 
por 11 centímetros de diâmetro e 22 centímetros de 
altura por 14 centímetros de diâmetro, variando 
conforme a espécie a ser produzida e o substrato. As 
práticas culturais realizadas são as limpezas manuais do 
viveiro para controle de ervas daninhas. As colheitas de 
sementes são realizadas pelos próprios funcionários em 
diversos locais, sem a preocupação da escolha de 
árvores matrizes e sem equipamento especializado.
Segundo Lorenzi [3], a obtenção de sementes é a parte 
mais importante no processo de produção de mudas de 
essências nativas, uma vez que até o momento existem 
poucos fornecedores idôneos no país.  Como o viveiro 
não possui câmara de armazenamento de sementes, 
estas são coletadas e depositadas na câmara fria da 
Floresta Nacional do Araripe, no Crato - CE, enquanto 
nas dependências do viveiro são armazenadas as 
sementes de uso imediato. Já o beneficiamento das 
sementes são realizados manualmente pelos próprios 
funcionários. 

As espécies florestais produzidas no viveiro do 
Municipal do Crato são: Ipê (Tabebuia sp.), Jatobá 
(Hymeneae courbaril L.), Angico (Parapiptadenia 
zehnteri (Hams) M.P.Lima & Lima), Sabiá (Mimosa 
caesalpiniaefolia Benth.), Aroeira (Myracrodruon 
urundeuva Allemão), Braúna (Schinopsis brasiliensis 
Engl.), Pequi (Caryocar cariaceum Wittm.), Jaqueira
(Artocarpus heterophyllus Lam.), Goiaba-vermelha 
(Psidium guajava (L)), Nim (Azadirachta indica A. 
Juss.), Eucalipto (Eucalyptus citriodora Hook e 
Eucalyptus grandis W. Hill ex. Maiden) e Algaroba 
(Prosopis juliflora (SW) DC.). Já as espécies que 
possuíram a maior demanda do mercado consumidor 
foram: Ipê, Sabiá, Nim, Aroeira e Braúna. Esse viveiro 
possui dois tanques, que totalizam 15 mil litros de água 
que são gastos em um dia com aguação por mangueira.

De acordo com Lorenzi [4], o enchimento dos 
recipientes individuais para semeadura deve ser poroso, 
visando proporcionar o máximo de oxigenação ao nível 
das sementes. Os substratos utilizados para o 
enchimento dos recipientes foram à mistura de argila-
arenosa e esterco bem curtido, na proporção 3:1 e a 
argila-arenosa e esterco não curtido na proporção de 
4:1. Para produção de 90.000 mudas anuais são 
necessários 120 m³ de esterco curtido e 360 m³ de 
argila, representado um custo, respectivamente, de R$ 
1.200,00 e R$ 1.800,00. O viveiro tem um gasto anual 
de R$ 100,00 com defensivo, R$ 1.000,00 com 
serviços de colheita de sementes e R$ 1.350,00 com 
sacos para as mudas. 

O viveiro possui um técnico agrícola e três 
funcionários que trabalham na manutenção, que suprem 
as necessidades de mão de obra.

Os transportes das mudas são de responsabilidade do 
comprador. Acima de 20 mudas é necessário passar na 
Secretaria de Meio Ambiente do Crato e pagar uma taxa de 
R$ 0,50 por mudas. Abaixo de 20 mudas, não há taxas, as 
mudas são gratuitas. O viveiro Municipal do Crato não
possui registro para produção de mudas, não há árvores 
matrizes para colheita das sementes e o responsável do 
viveiro é um técnico agrícola, que de acordo com Lei de 
número 10.711, de 5 de agosto de 2003, o técnico 
responsável por um viveiro deve ser um Engenheiro 
Florestal ou Agrônomo [5].  Esta lei estabelece que todas 
as pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades de 
produção, beneficiamento, embalagem, armazenamento, 
análise, comércio, importação e exportação de sementes e 
mudas ficam obrigadas à inscrição no Registro Nacional de 
Sementes e Mudas [6].

Através dos resultados do seguinte estudo  pode-se 
concluir que um viveiro florestal possui um gasto de 
implantação e de manutenção elevado, além da necessidade 
de ser regulamentado perante a lei.
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Figura 1. Canteiros de produção de mudas do viveiro municipal do Crato, Ceará.


