
uito se fala sobre o desmata-
mento da Amazônia e os ma-
les que a agricultura vem fa-

zendo à floresta, mas poucos lem-
bram das atividades agrícolas que
movimentam a economia da região,
ha décadas. É o caso do amendoim,
que chegou ao Acre há quase 20
mos e vem sendo fundamental para
o sustento de centenas de famílias.

Trazido ao local pelos imigrantes ja-
poneses, hoje as lavouras de amen-
doim contam com uma estrutura de
funcionamento bem mais moderna,
que permite aos produtores sonhar
com vôos ainda mais altos.

Até 2005, o cultivo era feito de uma
forma mais rústica, praticamente ar-
tesanal, o que dificultava a organiza-
ção dos produtores e comprometia a

qualidade do produto final. A mudan-
ça se deu após a chegada do Sebrae,

em 2006, e do Projeto Amendoim
do Quinari, que passou a desen-
volver ações para o melhora-
mento dos elos da cadeia produ-
tiva do amendoim na região.

"Logo que chegamos já defi-
nimos as ações, que vão desde a

consultoria tecnológica, estudo do
solo, até o escoamento da produ-
ção", conta Jorge Saady Filho, ges-
tor do Projeto Amendoim, confiante
no potencial da região. Hoje, os 160
pequenos produtores cadastrados
no projeto são assistidos tecnica-
mente pelo Sebrae-AC e têm à dis-
posição tecnologias inovadoras, que
visam o incremento da produção.

Os resultados vêm sendo positi-
vos. Apenas na saíra de 2007 foram
produzidas 180 toneladas da oleagi-
nosa. A previsão para este ano é
que a produção se repita, mas a par-
tir de 2009 a estimativa é que haja
um aumento significativo nestes
números, principalmente por causa
de um projeto para a implantação
de uma indústria de benefíciamento
do amendoim na região.

"Com esta indústria em funcio-
namento, podemos trabalhar tam-
bém os subprodutos do amen-
doim", completa Saady.
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