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POLO SINDICAL DA BORBOREMA

Os irmãos Maciel são bastante 
conhecidos pela criatividade de seus 
trabalhos e pela união de sua família. 
Frutos, sem dúvida, da árvore mais 
preciosa plantada por dona Domerina, 
a mãe de todos.

Sempre buscando a melhor forma de 
trabalharem juntos no hectare de terra 
que possuem no sítio Almeida, em 
Lagoa Seca, Severino e Osvaldo 
ouviram falar pela primeira vez na 

técnica do viveiro de mudas pela boca de seu Antônio Flor, de Alagoa Nova. Foi 
também ele que os apresentou para seu Renato e, em 1996, Severino arrendou, por 2 
anos, 2500 metros para instalar seu viveiro. Produzia nessa época só citrus, laranjas e 
limão.

Foi seu Antônio Flor quem deu as primeiras orientações, deu umas dicas, ensinou a 
fazer a enxertia. A princípio receberam também muita ajuda de um amigo do sítio 
Mineiro, seu Pedro de Artur. Nessa época, ninguém dominava muito bem a técnica, 
então Severino resolveu procurar mais informações. Fez dois cursos de fruticultura na 
escola técnica de Lagoa Seca, depois repassou tudo para seu irmão Osvaldo. 
Acharam o curso muito teórico, foi quando resolveram descobri o que faltava na 
prática do trabalho.

Severino conta que foram criados com muita coragem, e 
eles queriam sempre saber mais, melhorar sua técnica. 
Começaram a testar, observar a natureza, o 
espaçamento das mudas, a forma de fazer a enxertia, a 
grossura do caule e assim foram aprendendo com o 
trabalho. Acreditam que o aprendizado é para a vida 
toda, portanto, ainda estão aprendendo. Observam e 
testam sempre para continuar descobrindo o 
conhecimento no livro que eles têm disponível, o seu 
próprio trabalho.

Em 1998, começaram a trabalhar com seu Ednaldo, que 
também cedeu a área para eles produzirem suas 
mudas. Mas era muito sofrimento por causa da 
distância, foi quando, em 1999, finalmente levaram o 
viveiro para o sítio Almeida. Para isso, foram investindo 
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Água da estrada e depois uma barragem subterrânea. Com a 
garantia de água, puderam investir no aumento do número de 
mudas produzidas.

Descobriram o viveiro como uma fonte potencial de renda e 
não se enganaram. Investiram em um telefone e por todos os 
lugares que andam fazem propaganda de seus produtos. 
Assim, analisa Severino, conseguimos abrir um leque de 
possibilidades. Comercialmente trabalham com a produção 
de citrus, observam as variedades que o mercado tem 
solicitado mais. Hoje em dia, possuem uma infinidade de 
qualidade: bahia, torange, cravo, mimo do céu, lima da 
pérsia, lima de umbigo, pokam, tangerina, laranja comum, 
comum de rama, comum rosa, laranja japonesa, laranja pêra, 
miúda azeda, limão taiti, limão comum.

Ultimamente, Severino e Osvaldo têm investido em fazer outras mudas. Estão 
produzindo mudas de outras frutas, além de estarem fazendo um importante resgate de 
várias frutas da natureza. Começaram a produzir mudas de graviola, manga, caju, 
abacate, umbu, cajá, condessa, araticum, pinha. Apesar da procura do mercado ainda 
ser pequena, estão investindo em um trabalho de revalorização dessas plantas.

Estão produzindo mudas de umbu 
enxertado que produzem bem mais 
rápido. Pegam semente na própria 
região e faz sementeira. Depois escolhe 
aquelas qualidades boas de umbu para 
fazer a enxertia. Fazem cavalo de 
araticum para enxertar a graviola, 
enxertam o umbu no cajá para ser 
testado no brejo e o cajá no umbu para 
ser levado para o Cariri. E assim 
continuam suas pesquisas. 

As mudas produzidas por eles são 
vendidas para granjeiros, para agricultores dos municípios de Lagoa Seca e também 
Cacimba de Dentro, Remígio, Alagoa Nova, Esperança, Baia da Traição, João Pessoa, 
municípios do Alto Sertão, de Pernambuco, Ceará e do Rio Grande do Norte.

Mas as mudas mais importantes plantadas a partir desse viveiro, sem dúvida, foram 
novos viveiros espalhados por todo estado. Severino tem saído ou mesmo recebido 
muitas visitas onde tem a possibilidade de partilhar seu conhecimento e plantar a 
semente da conservação e do amor à natureza. Adote uma muda de fruta e faça seu 
pomar!


