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O SOMBREAMENTO DO CACAUEIRO .(thccbrcs cacau L.) 

NA AMAZONIA BRASILEIRA 

Ivan Crespo Silva1  e Claudio José Reis de Carvalho2  

A complexidade que envolve o terna sombrearnento na 

cultura do cacaueiro tem feito surgir divergência e espe 

culação sobre a importância e estabelecimento deste plan 

tio auxiliar. 

A principal finalidade deste trabalho é uniformi 

zar uma consciência sobre o assunto, através de enfoques 

sistemáticos de sua importância, características e utili 

zação já tradicional nos principais países onde se culti 

va o cacaueiro. 

Para realçar o valor do sombrearnento, foi 	feito 

uma síntese das informações sobre o desempenho cultural 

do cacaueiro jovem e adulto. Com  base nestas informações, 

procurou-se mostrar a necessidade de dois tipos de sombre 

amento: 1) o provisório, que tem sua ação protetora res 

trita aos primeiros estágios de desenvolvimento do culti 

vo e 2) o definitivo, que permanece como fator de prote 

ção durante todas as fases da cacauicultura. 

Na Amazônia brasileira, onde a exploração do cacau 

iniciou de forma tipicamente extrativista, o uso do som 

breamento ainda é inconsistente, não existindo em muitos 

casos e ocorrendo em excesso em outros. Em geral, as árvo 
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vores-sombra utilizadas são remanescentes de matas prim& 

rias ou secundárias, não havendo informações que possam 

respaldar o seu emprego face às exigências ecofisiológi 

cas do cacaueiro. 

Considerando esta situação do sombreamento na caca 

uicultura amazônica, foram estabelecidos estudos dendrorné 

tricos e fenol6gicos (em arboreto), com espécies autócto 

nes e alóctones, em Ouro Preto D'Oeste (RO), Altainira 

(PA) e Santa Inês (MA). Os resultados preliminares destes 

estudos indicam que o sombreamento deve ser estabelecido 

de forma heterogênea (mais de uma espécie por área cult[ 

vada) e que as espécies de melhor potencialidade, em fun 

ção de suas características fenológicas, rapidez de cres 

cimento, forma e diêxnetro de copa, são: Gmelina arborca, 

Ter-inni ia catsppa, zytt-ina poeppigiata e Scbizolobiim 

tctn. 
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