
P o r L A U R O V E I G A F I L H O 

Aagropecuária responde por qua
se 10% do Produto Interno Bruto 
(PIB) do Pará e gera riquezas de 

praticamente R$ 3,9 bilhões, segundo 
estudo da Scot Consultoria, com base 
em dados de 2008 da Secretaria Esta
dual de Planejamento, Orçamento e 
Finanças (Sepof). Somente a pecuária, 
que representa 68% do PIB agropecu
ário estadual, emprega, direta e indi

retamente, mais de 1 milhão de pesso
as. Isso significa que um em cada três 
paraenses que desfrutavam de algum 
tipo de ocupação em 2008, conforme a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Do
micílio (Pnad), do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), exercia 
algum tipo de função relacionada à ati
vidade pecuária. Apenas esses dados jã 
seriam suficientes para justificar a ofen
siva preparada pela Secretaria de Agri
cultura (Sagri), para promover o setor, 
principalmente as áreas de fruticultura, 

pecuária e de bioenergia, segundo Cás
sio Alves Pereira, titular da pasta. 

Embora o Pará lidere a produção nacio
nal de mandioca, dendê, açaí e cupuaçu, 
além de ser o segundo maior produtor de 
cacau e de coco-da-baía e um dos líderes 
na produção de abacaxi, "a produtividade 
é ainda muito baixa, assim como a agre
gação de valor", destaca Pereira. 

Para acelerar a consolidação da agro
pecuária, um conjunto de programas jã 
está em andamento. Em janeiro de 2008, 
foi criado o Fundo de Apoio à Cacauicul-



tura do Pará (Funcacau), que vai permitir 
a implantação do Programa de Acelera
ção do Crescimento e Consolidação da 
Cacauicultura no Pará (PAC Cacau), em 
parceria com a Comissão Executiva do 
Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac). 

O governo também quer atrair agroin
dústrias para beneficiar o açaí, que gera 
empregos, ao longo de toda sua cadeia, 
para 90 mil a 100 mil pessoas. O Estado 
consegue extrair pouco mais de 700 mil 
toneladas da fruta em 61,8 mil hectares 
plantados. "A cultura tem relevância so

cial por conta de sua altíssima capilari
dade, deixando riquezas lá dentro da flo
resta." Pereira acha razoável pensar em 
duplicar a produção em três anos, com 
crescimento ao redor de 30% ao ano. Para 
atingir a meta, entre outras iniciativas, a 
Sagri tem distribuído gratuitamente, to
dos os anos, entre 5 milhões e 6 milhões 
de sementes de açaí da variedade BRS 
Pará, desenvolvida pela Embrapa para 
cultivos em áreas secas. 

No setor pecuário, o governo estadu
al desenvolve mais de duas dezenas de 

ações, a começar por um zoneamento 
ecológico-econômico e pela montagem 
do Cadastro Ambiental Rural (CAR), se
gundo Pereira. Com medidas do mesmo 
tipo, a Seagri pretende reverter os efei
tos do boicote recente promovido por 
grandes redes de varejo e ambientalis
tas contra a carne produzida em áreas 
desmatadas na região amazônica. "Que
remos assegurar a procedência de nosso 
boi diante da perspectiva real de acesso 
aos mercados da União Europeia e Rús
sia, entre outros." 



No ano passado, enquanto as exporta
ções brasileiras sofreram queda de 22,7%, 
para US$ 4,1 bilhões, segundo o Ministé
rio de Agricultura, Pecuária e Abasteci
mento (Mapa), no Pará as vendas externas 
mais do que dobraram, de US$ 32,5 mi
lhões para US$ 67,9 milhões. A partici
pação na pauta nacional de exportações 
de carne bovina é ainda modesta, apenas 
1,65%, mas até 2005 as exportações anuais 
médias limitavam-se a US$ 1 milhão. 

Nos últimos cinco anos, o Pará tornou-
se o maior exportador de bovinos em pé 
do país, realizando vendas de US$ 422,9 
milhões no ano passado, entre animais 
para corte e reprodução. Este jã é o prin
cipal item exportado pelo agronegócio 
paraense, respondendo por 35% de toda a 
venda externa do setor em 2009. Na com
paração com 2008, as exportações de boi 
em pé cresceram 16,4% e aumentaram 
quase 11 vezes desde 2004. 

Segundo a Associação Brasileira de 
Exportadores de Gado (Abeg), o Pará 
foi responsável por mais de 96% da ex
portação de gado vivo no ano passado, 
embarcando 498,62 mil cabeças, princi

palmente para o Líbano, Venezuela e, em 
menor escala, também para o Egito. Esse 
volume significou um salto acumulado 
de 12 vezes desde 2005. Em valores de 
2008, de acordo com a Scot, convertidas 
em reais, as exportações de boi em pé 
corresponderam a um quarto do PIB da 
agropecuária paraense, aproximando-se 
de R$ 660 milhões. 

Esse movimento, na verdade, faz parte 
de um fenômeno mais amplo, relaciona
do à tendência de valorização acelerada 
das terras destinadas ao plantio de grãos 
nos principais poios de produção agrí
cola do país, empurrando literalmente 
a criação de bois rumo à região Norte. 
O mais recente censo agropecuário do 
IBGE, com dados de 2006, mostra que 
39% do aumento registrado pelo reba
nho bovino nacional ocorreu no Pará, 
onde o plantel engordou em 7,3 milhões 
de cabeças desde 1996, para quase 13,4 
milhões de cabeças. 

De acordo com a Scot, o total de abate 
de bovinos no Pará, incluindo indústrias 
sob inspeção sanitária e a matança clan
destina, recuou 21% desde 2006, para 2,8 

milhões no ano passado, depois de anotar 
avanço superior a 50% entre 2000 e 2006, 
para praticamente 3,6 milhões de cabe
ças. Atualmente, conforme dados da Sa-
gri, 21 frigoríficos operam no Estado, 16 
sob inspeção federal e cinco fiscalizados 
pelo Estado, e há mais cinco unidades em 
fase de instalação e/ou ampliação. 

Outro produto expressivo da região é a 
pimenta-do-reino. O Pará deve responder, 
na safra deste ano, por 80% de toda a pro
dução brasileira, estimada em 35 mil to
neladas. A previsão do mercado é de uma 
colheita próxima a 28 mil toneladas, em 
um total de 15 mil hectares disseminados 
por quase todo o Estado, observa Johannes 
Torrecillas, presidente da Associação Bra
sileira de Exportadores e Produtores de Pi-
menta-do-Reino (Abep). "Tivemos dois ou 
três anos de preços em baixa." 

O setor enfrenta um processo estrutu
ral de mudanças na última década, moti
vadas por questões trabalhistas e pela in
cidência de doenças, além da concorrên
cia acirrada do Vietnã. O país tornou-se 
o maior produtor e exportador mundial 
da especiaria, saindo de menos de 10 mil 



para algo próximo a 140 mil toneladas de 
pimenta-do-reino por ano. 

No passado recente, era comum a 
existência de grandes produtores com 
100 mil a 1 milhão de pimenteiras no 
Pará. Na média, as áreas de cultivo abri
gavam entre 50 mil e 100 mil pimentei
ras. Desde então, as grandes lavouras 
deram lugar a pequenos produtores, "co
lonos mesmo", com 2 mil a 3 mil pés. "A 
pimenta tornou-se numa atividade com 
característica de pequena agricultura fa
miliar, o que tem contribuído para gerar 
e distribuir a renda em todo o Estado", 
atalha o presidente da Abep. 

A atividade envolve o trabalho direto 
de 20 mil famílias apenas no Pará e mo
vimenta em torno de R$ 130 milhões, 
segundo dados oficiais sobre vendas in
ternas e exportações. A pimenta ocupa 
a terceira posição no ranking das expor
tações do agronegócio paraense, com 
embarques de 27,9 mil toneladas no ano 
passado, com receita de US$ 68 milhões. 
Na comparação com 2008, houve queda 
de 7,4% em volume e de 22,4% em valor. 

Em relação ao cacau, segundo o IBGE, o 
Estado plantou 73,5 mil hectares nesta sa
fra e deverá colher perto de 51,4 mil tonela
das, praticamente um quarto da produção 
brasileira. A meta é acrescentar pelo me
nos mais 30 mil hectares à área cultivada 
atualmente, num horizonte de três anos, o 
que seria suficiente para assegurar produ
ção adicional de quase 21 mil toneladas, 
tomando-se uma produtividade média ao 
redor de 700 quilos por hectare. 

No final de 2009, o conselho gestor do 
Funcacau aprovou o desembolso de R$ 2 
milhões para financiar investi mentos nas 
áreas agrícola e industrial. "Pretendemos 
atacar dois nichos, ocupando posição no 
mercado de cacau orgânico e também no 
segmento de chocolates finos, a partir do 
processamento do cacau nativo, que nas
ce nas várzeas paraenses", detalha o se
cretário Cássio Alves Pereira. No último 
caso, a "tática" é explorar o cacau nativo 
em ilhas formadas ao longo do trecho pa
raense do Rio Tocantins, por exemplo. "A 
produtividade do cacaueiro nas várzeas é 
mais baixa, em torno de 300 a 400 quilos 
por hectare, mas o mercado de chocola
tes finos exige qualidade e não demanda 
escala." No ano passado, o Pará realizou 
o primeiro embarque de cacau orgânico, 
num total próximo a 100 toneladas, e ne

gocia, atualmente, um contrato de forne
cimento para a Áustria. 

Com 11 mil famílias envolvidas na ex
ploração da cultura cacaueira, que teria mo
vimentado perto de meio bilhão de reais no 
ano passado, na estimativa de Pereira, o Es
tado deve receber sua primeira unidade de 
processamento do fruto, prevista para a ci
dade de Medicilânclia. O Centro de Referên
cia de Orgânicos, em Altamira, sudeste do 
Estado, irá receber a produção orgânica dos 
municípios localizados ao longo da rodovia 
Transamazônica, especialmente o cacau. 

É justamente no cacau que a Coopera
tiva Agrícola Mista de Tomé-Açu (Camta) 
vai centralizar suas apostas em 2010, com 
a compra de mil toneladas do fruto. "Isso 
é como um jogo de baralho. Você aposta 

para ganhar ou para perder. Neste ano, 
estamos apostando todas as fichas no ca
cau", afirma Ivan Hitoshi Saiki, diretor-
administrativo. A estratégia é atuar no 
nicho de chocolates finos, que exige fru
tos selecionados e de melhor qualidade. 

Criada em 1931, a Camta opera na 
região do Vale do Acará, no nordeste 
paraense, com 130 associados. Além do 
cacau, a cooperativa trabalha com 14 
variedades de frutas, incluindo os tradi
cionais açaí e cupuaçu, além de acerola, 
goiaba, abacaxi, maracujá, carambola 
e taperebá (ou cajazinho), entre outras, 
produzindo polpa destinada quase toda 
ao mercado internacional. 

Em 2009, pela primeira vez em 13 anos, 
a cooperativa não conseguiu crescer por 
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