


reza enfrentou perdas severas: ao
menos 100 mil hectares de mata
atlântica foram derrubados por pro-

dutores de cacau, que passa-
ram a vender madeira para

tentar compensar a diminuição
de renda. Um duplo prejuízo, já que

a sombra oferecida pela floresta é essencial para o desenvolvi-
mento dos cacaueiros.

A vassoura-de-bruxa desenhou uma nova paisagem no sul da
Bahia, mas o modo como ela chegou ali permanece indetermi-
nado. É possível que esporos do fungo Moniliophtera pernicio-
sa, causador da doença, tenham sido carregados acidentalmen-
te para lá por fazendeiros que também possuíam terras no norte
do país, berço do parasita. Outra suposição é a de que sua entra-
da no estado tenha resultado de uma ação criminosa, com inten-
ção de neutralizar o poder dos "coronéis do cacau".

A doença, entretanto, não conseguiu dominar as lavouras de
Edvaldo Sampaio. Para driblar a ação do parasita na proprieda-
de, o produtor transgrediu regras e resgatou técnicas já esqueci-

das. Seu primeiro feito, na verdade, nasceu da pressa em salvar
a plantação. Na época, a Ceplac - Comissão Executiva do Plano
da Lavoura Cacaueira, ligada ao Ministério da Agricultura, apos-
tava em clones de cacaueiro mais resistentes como forma de
deter o fungo pernicioso (leia Sucessão de erros). Os produtores
foram orientados a cultivar materiais semelhantes sempre numa
mesma fileira. Mas Edvaldo não quis perder tempo em identifi-
cá-los - e plantou tudo misturado. Graças à desobediência,
livrou-se do problema da falta de fecundação dos clones. "As
árvores não geravam frutos porque alguns tipos de clones não
polinizavam as flores da própria variedade", explica.

Nem tOuOS os bons resultados foram acidentais. Numa das
longas noites em que o fungo lhe roubou o sono, o produtor de
Nilo Peçanha se recordou de uma rotina no campo: nas horas de
descanso, os trabalhadores da fazenda têm o costume de cravar
o facão no tronco do cacaueiro. Quando o talho cicatriza, apare-
ce uma brotação no local, que depois floresce e então dá um
fruto pequeno. Edvaldo, que é também engenheiro agrônomo,
lembrou que o hábito correspondia à técnica do anelamento,

uma leve incisão em toda a cir-
cunferência na árvore, prescrita
nos manuais agrononômicos para
estimular a frutificação. Não
demorou muito tempo para ele
implantar a prática e fazer a inci-
são em 350 mil pés. O anelamen-
to é feito todo mês de novembro
nas árvores mais velhas.





A idéia puxou muitas outras,
como a antecipação da poda dos
cacaueiros para escapar do ata-
que do fungo. Rogério Sampaio, filho
do produtor e seu braço direito, cansou de ouvir o pai ser chama-
do de inconseqüente por fazer o desbaste entre setembro e
dezembro, com os frutos terminando de amadurecer no pé.
"Mas quem pode com Edvaldo Sampaio? Nem a vassoura-de-
bruxa" brinca. Por tradição, esse manejo é realizado entre os
meses de janeiro e março - justamente a época em que os espo-
ros do fungo estão no ar, à espera de novos brotos para se alojar.
Com a poda antecipada, no primeiro trimestre do ano eles só
encontram exemplares maduros, e morrem sem ter onde se hos-
pedar. "Parece uma medida óbvia fazer a poda mais cedo, mas
até hoje há agricultores que mantêm a prática de antes do apa-
recimento da doença", diz Rogério.

As mudanças implementadas por Edvaldo Sampaio foram
parar na internet, e provocaram enorme alvoroço. Ao enviar
fotos de sua lavoura para a lista de discussão sobre cacauicultu-
ra da qual participa, o produtor deixou de queixo caído os cerca
de mil integrantes da comunidade virtual. Mais espantados fica-
ram ao saber que, em 320 hectares, ele colhia nove mil arrobas
nas duas safras do fruto - a têmpora, de abril a setembro, e a
principal, de outubro a março. A produção ainda está aquém do
objetivo do fazendeiro baiano, porém já está admiravelmente
próxima da média de frutos colhidos no período pré-fungo.

Um dos internautas que se admiraram com as imagens e com
a performance da lavoura foi o
professor Gonçalo Pereira, do
Instituto de Biologia da Unicamp

Universidade Estadual de
Campinas, SP. "Os pés de cacau
estavam sem qualquer infestação",
lembra. Pereira integrou a equipe
que decifrou o genoma da Xylella
fastidiosa, bactéria causadora do
amarelinho, doença que traz sérios prejuízos aos produtores de
laranja no estado de São Paulo. O pesquisador agora faz parte do
grupo de cientistas que tem a missão de fazer o seqüenciamen-
to genético do fungo Moniliophtera perniciosa (leia O DNA do
cacau). E, a partir desse resultado, pôr um fim à vassoura-de-
bruxa nos plantios de cacau.

O professor da Unicamp quis ver de perto os experimentos
de Edvaldo - e ficou ainda mais impressionado com o que
encontrou na Bahia. Além de aplicar o anelamento nas plantas
e alterar o calendário dos tratos, afirma Pereira, o produtor ino-
vou ao desobedecer mais uma regra, dessa vez, na enxertia de
hastes resistentes. As hastes são implantadas na árvore-mãe e
permanecem ensacadas por um mês, protegidas da umidade.
Normalmente, depois que os pequenos sacos plásticos são reti-





rados e os brotos começam a se
transformar num novo pé, a
matriz é decepada. Edvaldo, no
entanto, poda a árvore-mãe aos
poucos. "Vou colhendo frutos até
o novo cacaueiro começar a pro-
duzir para valer, aos quatro anos
de idade", afirma.

A adubação com uréia, no mês
de março, é outra prática na fazenda Nova Esperança. No início,
o intuito era apenas o de acelerar o crescimento das árvores com
a aplicação da substância. Gonçalo Pereira explica que essa adu-
bagem rica em nitrogênio, realizada depois das primeiras chuvas
de março, apressa a mudança da vassoura-de-bruxa para uma
fase mais agressiva. "Mas o parasita morre porque vai encontrar
uma planta forte, com grande capacidade de resistência", diz.

O professor não hesitou em cumprimentar o agricultor
depois de uma criteriosa avaliação no plantio.
"Homem, você salvou a cacauicultura", disse
ele na época. É que a ciência hoje procura por
soluções mais eficazes, que levem à erradica-
ção da doença, e não ao convívio com ela. Mas
enquanto a cura não aparece, Gonçalo Pereira
não hesita em indicar o pacote tecnológico
criado por Edvaldo. "Ele se transformou em
nosso parceiro de pesquisa", diz. Mesmo com
tal reconhecimento, ainda são poucos os
cacauicultores que reproduzem em suas fazen-
das as alterações propostas pelo agricultor - se
não apenas pelo conservadorismo, também
por estarem descapitalizados para iniciar qual-
quer mudança na lavoura que implique
aumento dos custos.

Domingos Catarino é um dos que deseja
adotar a nova condução nas plantações. Seu
imaginário ainda é povoado por lembranças da
época em que a fazenda Reunidas, em Gandu,
abrigava uma lavoura de 100 mil pés. A pro-
dução de suas árvores tinha capacidade para
lotar a barcaça (espécie de terreiro suspenso,
comum nessa cultura, usado para a secagem da
colheita) com 30 mil arrobas de sementes.

Com a infestação do parasita, a propriedade
perdeu metade do plantio de

cacau e abriu espaço
para algumas cabeças

de gado de corte
- uma diversifi-
cação de ativi-

dades com estra-

tégia para melhorar a renda global. Por falta de recursos, todavia,
Domingos ainda não consegue aplicar o conjunto de técnicas
que ludibriam o ataque da vassoura-de-bruxa nos 200 hectares
reservados à cacauicultura na Reunidas. "Só tenho condições de
usar o sistema em 5% da área", diz.

O manejo proposto pelo amigo Edvaldo Sampaio requer mais
mão-de-obra na lavoura (na fazenda Nova Esperança, por exem-
plo, são 38 funcionários fixos, mais 15 extras no período de safra)



e envolve aumento dos custos -
a adubação com uréia corre-

sponde a um gasto adicional de
cinco mil reais por hectare.

Acontece que Domingos Catarino pertence à extensa lista
dos produtores que não tiveram condições de pagar seus
empréstimos ao Banco do Brasil. Como a maioria deles, sua dívi-
da só se multiplicou, em decorrência de orientações equivoca-
das que se sucederam desde o surgimento do fungo.

Conforme o recomendado, Domingos plantou clones seme-
lhantes em uma mesma fileira, e padeceu com a baixa fecunda-
ção das flores. Depois, seguiu a orientação de decepar o safreiro
enquanto a nova planta que crescia ao lado não produzia - o que
o levou a não ter produção em nenhum cacaueiro. "O desespero
deu origem a técnicas erradas e à implantação delas", diz.

O produtor Afrorisval Olímpio de Almeida passou pela
mesma situação. "Fazíamos qualquer coisa para ficar livres da
doença", diz. O agricultor, que também é engenheiro agrônomo,



conhecia a vassoura-de-bruxa desde a época em que fornecia
assistência técnica para algumas fazendas baianas e do norte do
país. Nessa última região, afirma ele, a doença não encontra con-
dições ideais para o desenvolvimento, como clima quente e
úmido o ano inteiro. "Na Amazônia, por exemplo, ela não pro-
voca estragos. Mas deu origem a uma catástrofe no sul da Bahia",
compara. A sorte de Flori, como é conhecido em Gandu, foi
diversificar suas três propriedades, que somam 400 hectares,
com plantios de café, seringueira e banana-da-terra e também
com pecuária. Com isso, conseguiu formar capital para implan-
tar as técnicas de Edvaldo.

Flori faz questão de ressalvar que a vassoura-de-bruxa atingiu
em cheio seu plantio. Porém, graças à implantação das novas
tecnologias, conseguiu atingir 2,5 mil arrobas na colheita passa-
da. "Na safra anterior, foram apenas 600 arrobas", diz. Por conta
disso, acredita que nas propostas de Edvaldo Sampaio esteja a
solução para um problema coletivo de todos os produtores de
cacau do país. Para Gonçalo Pereira, a ciência não pode deixar
de reconhecer o sucesso do trabalho que foi feito no campo. "A
seu modo, todo produtor é um cientista", acredita. Envaidecido,
Edvaldo Sampaio agradece a comparação e emenda: "Meu méri-
to foi o de ter feito tudo mais cedo".

Fonte: Globo Rural a. 23, n. 265, p. 58-67, nov. 2007.


