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o mês passado, foi realizada a
Festa do Cacau do Pará e os pro-
dutores do fruto tiveram muito
que comemorar. Do último ano

para cá, a atividade tem ganhado evi-
dência. O motivo foi a aprovação na As-
sembléia Legislativa do Programa de
Aceleração do Cacau no Pará, mais co-
nhecido como PAC do Cacau. O projeto
prevê a formação do Funcacau, um fun-
do para desenvolvimento da cultura ca-
caueira, em fase de regulamentação.
"A expectativa é que arrecademos R$
2,5 milhões por ano, dinheiro que será
investido em pesquisa, capacitação dos
produtores e verticalização da produ-
ção", diz Cássio Pereira, secretário de
Agricultura do Pará. A decisão faz par-
te da diretriz do governo de priorizar o
segmento de pequenos e médios produ-
tores. Hoje a atividade cacaueira mobi-
liza dez mil famílias. A produção anual
está na casa de 40 mil toneladas, o que
coloca o Pará no segundo lugar no ran-
king de produção no Brasil. Além disso,
a receita de ICMS gerada pelo fruto é
da ordem de R$ 15 milhões.

Mas a maior vantagem do cacau pa-
raense é a produtividade. A média do
Estado é de 881 quilos por hectare,
quase três vezes a da Bahia, maior pro-
dutor nacional, que contabiliza 285 qui-
los. A explicação está no clima equato-
rial, com médias térmicas entre 24°C e
26°C. Dentre os pólos, o destaque fica
para a região da Transa-
inazônica, que responde
por 70% da produção esta-
dual. Darcírío Vronsky é
um dos produtores dessa
localidade. O catarinense
chegou à região em 1976.
Hoje, ele, a esposa e duas
filhas tocam a propriedade
de 96 hectares, dos quais
32 se destinam ã lavoura

cacaueira. Coordenador da Cooperati-
va de Produtos Orgânicos da Amazônia
(Copoam), o agricultor foi um dos pio-
neiros no segmento de cacau orgânico.
"Eu cresci na região amazônica junto
com índios, sempre aprendi a dar mui-
to valor à natureza, às nascentes", con-
ta. No entanto, foi decisivo para a esco-
lha de seu Darcírio a viagem que fez à
Europa em 1997. "Lá me levaram para
uma feira onde havia produtos conven-
cionais e orgânicos. Os orgânicos custa-
vam o dobro do preço e logo saíam da
prateleira, já os convencionais ficavam

lá", relembra.
Na virada de 2005 para

2006, seu Darcírio resol-
veu fazer a conversão da
lavoura cacaueira con-
vencional para a orgâni-
ca. Os resultados estão
sendo colhidos agora,
quando a cooperativa
conquistou o selo do Ins-
tituto de Mercado Orgâ-

9amno (à esq.)
comemora o preço do fruto orgânico;
já Trevisan (acima) está na expectativa
da implantação da indústria de polpa

nico (IMO). "Vendemos 50 toneladas
de cacau para a Natura e outras 50 to-
neladas para a Zooter, uma empresa
austríaca", diz. Quanto ao preço, a
Zooter pagou R$ 7,6 por quilo, en-
quanto o mercado tradicional está pa-
gando R$ 4,2. Mas para o catarinense,
o principal diferencial do orgânico é a
questão da segurança alimentar. "Sa-
bemos o que estamos comendo", diz.
A parte ruim da história é a burocra-
cia da certificação. "Nós, agricultores
familiares, não temos o costume de
mexer com papel, anotar dados sobre
a poda, sobre a colheita/ihas sabemos
que rastreabilidade é uma tendência
e estamos nos esforçando", explica.

Embora em ascensão, o cacau orgâ-



nico representa uma pequena porcen-
tagem da produção estadual. A maior
parte da lavoura é tradicional. Mes-
mo assim, ela conta com um diferen-
cial competitivo: o apelo ambiental.
Isso porque o plantio de cacau é
consorciado com espécies arbó-
reas típicas da região,'como mogno
e tatajuba, que fazem o sombrea-
mento da lavoura. "Dessa forma, o
cacau agrega um valor madeireiro
muito maior que a mata nativa",
explica Elido Trevisan, agricultor
com 40 hectares de cacau na re-
gião. Com 31 anos dedicados à ati-
vidade, ele agora está envolvido no
projeto de implantação de uma in-
dústria para o aproveitamento da
polpa, em parceria com o Sebrae e
com a Secretaria de Agricultura do
Estado. Também está prevista para
a cidade de Medicilândia a implanta-
ção de uma indústria-modelo de be-
nefíciamento de cacau, um projeto de
R$ 2 milhões. Segundo Pereira, "a es-
tratégia do Estado no curto prazo é
aumentar a produção para abastecer o
parque industrial brasileiro que está
ocioso e, ao mesmo tempo, ir desenvol-
vendo o parque industrial local". Um
sinal já foi dado: a Drogherie Alimeir-
tari, empresa italiana especializada
em produtos finos, anunciou que quer
implantar uma fábrica no Pará.

Text Box
Lívia Andrade. Dinheiro Rural, São Paulo, p. 38-39, out. 2008.




