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Ao longo de décadas, o Brasil foi referência mundial na produção de cacau. Mas a ocorrência da doença conhecida como 
vassoura-de-bruxa, ao final dos anos de 1980, dizimou as plantações, e fez com que o País, até então grande exportador, de repente 
se visse na condição de importador.

Foi inevitável que todos os elos da cadeia se ressentissem dos efeitos socioeconômicos nos principais polos de cultivo. No en-
tanto, um esforço conjunto dos setores público e privado permitiu que o cenário pudesse ser modificado. Com investimento na 
pesquisa, as plantações foram restabelecidas e hoje os estados envolvidos com a cacauicultura retomam seus níveis de excelência 
em qualidade e produtividade.

A confirmação de que o Brasil voltou com toda a força ao comércio da amêndoa chega em 2012 com a promoção, em Salvador, 
na Bahia, de edição do famoso Salon du Chocolat. O evento, vitrine por excelência da indústria chocolateira, pela primeira vez 

em sua história acontece em país produtor de cacau. 
Comemorando o feito, a Editora Gazeta se alia ao esforço de divulgação dos méritos e dos diferenciais dessa cadeia produ-
tiva lançando o Anuário Brasileiro do Cacau. É oportunidade valiosa para que o público, brasileiro e internacional, dialo-

gue, troque informações e, mais do que tudo, deguste o que a natureza proporciona de melhor ao mais apurado e 
mais exigente paladar. Delicie-se. A vida é mesmo um doce.
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Expediente
Publishers and editors

Over the decades, Brazil has been a global reference in the production of cocoa. But outbreaks of the pest known as witches’ broom 
disease, in the late 1980s, decimated the plantations and transformed the Country from an exporter to an importer. 

Resentment was the inevitable outcome for all the links of the chain in the major producing hubs where the socioeconomic con-
sequences were felt. However, joint efforts by the public and private sectors managed to reverse the scenario. With investments in 
research, the fields were established again, and now the states where cocoa farming goes on are resuming their levels of quality and 
productivity. 

The confirmation that Brazil has returned in earnest to cocoa trading in 2012, coincides with the promotion of the Salon du Cho-
colat, to be held in Salvador, capital city of Bahia. The event, a real showcase of the chocolate industry, for the first time in its history is 
held in a cocoa producing country. 

Celebrating the deed, Editora Gazeta joins the publicity effort of the merits and discerning qualities of the productive chain, laun-
ching the Brazilian Cocoa Yearbook. It is a valuable opportunity for the people at home and abroad to dialog, exchange information 
and, above all, savor what nature provides for the sharpest and most discerning palate.Nice reading. Life is really sweet.

Life is sweetsweet
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Quando os primeiros colonizadores 
espanhois chegaram à América, o cacau 
já era cultivado no México pelos Astecas e 
na América Central pelos Maias. Na época, 
o cacaueiro era considerado uma planta 
sagrada. O fruto era utilizado para alimen-
tação e a planta para embelezar os jardins 
mantidos pelos Astecas. O significado reli-

gioso que a população atribuía ao cacau te-
ria influenciado inclusive o botânico sueco 
Carolus Linneu (1707–1778), que denomi-
nou a planta de Theobroma cacao, sendo 
assim chamado de “manjar dos deuses”.

Os índios consideravam as sementes de 
cacau tão valiosas que chegavam a utilizá-
-las como moeda. Tributos e até escravos 

eram pagos com porções do fruto. Por volta 
de 1530, o cronista milanês Peter Martyr, 
criador da expressão “Novo Mundo”, des-
creveu o cacau como “abençoado dinheiro, 
que fornece uma doce bebida e é benefício 
para a humanidade, protegendo seus pos-
suidores contra a infernal peste da cobiça, 
pois não pode ser acumulado muito tempo 

nem escondido nos subterrâneos”.
Foi ainda na forma de bebida – destaca-

da por seus supostos atributos afrodisíacos 
e por não conter álcool – que em meados 
do século 17 o cacau passou a ser consu-
mido pela elite na Europa e na América 
Espanhola. No começo do século 18, o cho-
colate deixou de ser um produto exclusivo 
das famílias mais abonadas para virar alvo 
inclusive de campanhas publicitárias. Já era 
comercializado em pó e logo ganhou a for-
ma consumida até os dias de hoje.

À medida em que ia ganhando impor-

tância econômica com a expansão do con-
sumo de chocolate, o cacau passou a ser 
cultivado em outras regiões do globo que 
apresentavam condições de solo e clima se-
melhantes às do habitat natural da planta. 
O cacaueiro exige solos profundos e clima 
quente e úmido, sem períodos de estiagem 
prolongada. É por isso que as zonas produ-
toras ao redor do mundo estão localizadas 
em regiões tropicais, cerca de 15º ao norte 
e ao sul da Linha do Equador.

No Brasil, o cultivo do cacau começou 
oficialmente em 1679, quando os coloni-

zadores foram autorizados a plantá-lo em 
suas terras. Por volta de 1750, no entanto, 
é que surgiram as primeiras plantações co-
merciais em Canavieiras e em Ilhéus, no 
Sul da Bahia, região que até hoje é refe-
rência internacional no setor. Por volta de 
1855, o cultivo do cacau foi iniciado na 
África. As primeiras plantações no conti-
nente ocorreram nas ilhas de São Tomé e 
Príncipe, colônias portuguesas localizadas 
na costa ocidental. Atualmente, a Costa 
do Marfim, na África, é o maior produtor 
mundial de cacau.

deusesManjar dos
Provavelmente originário das cabeceiras do Rio 
Amazonas, o cacau ganhou o mundo e hoje é 
um dos alimentos mais apreciados do planeta

Não é à toa que o Brasil sempre esteve entre os principais produtores de cacau do mundo. Botânicos acreditam que o 
produto, hoje cultivado em sete Estados (como propulsor socioeconômico de pelo menos duas dezenas de microrregiões), 
seja originário das cabeceiras do Rio Amazonas, tendo se expandido a partir dali em direção ao norte, chegando até o Méxi-
co, e também ao sul e até às Guianas.

deuses
4 5



It is not by chance that Brazil was once a major cocoa producer in the world Botanists believe that the product, now grown in 
seven States (as a socioeconomic propeller of at least a score of micro-regions), originates at the source of the Amazon River, from 
where it expanded to the north, reaching Mexico, and to the Guianas in the south.

Food fit for the gods
When the first Spanish settlers arrived 

in America, cocoa was cultivated in Mexico 
by the Aztecs and in Central America, by the 
Mayas. Back then, cocoa trees were seen as 
sacred plants. The fruit was used as food 
and the plants as garden ornaments by the 
Aztecs. The religious meaning people used 
to attribute to cocoa is supposed to have in-

fluenced the Swedish botanis Carolus Linneu 
(1707–1778), who called the plant Theobro-
ma cacao, which in fact means “food fit for 
the gods”.

The Indians attributed great value to co-
coa beans and even used them as currency. 
Taxes and slaves were paid or purchased with 
portions of this fruit. In the year 1530, chron-

icle writer Peter Martyr, from Milan, creator 
of the phrase “New World”, described the a 
bean as “blessed money that gives origin to 
a sweet beverage and is a benefit to human-
ity, protecting its owners against the hellish 
pest of avarice, as it cannot be stored for a 
long time, nor can it remain hidden under-
ground”. 

It was in the form of beverage – re-
nowned for its alleged aphrodisiac proper-
ties and containing no alcohol –that in the 
mid 1600s cocoa became to be consumed 
by the elite in Europe and Spanish speaking 
America. At the beginning of the 18th cen-
tury, chocolate was no longer and exclusive 
product of wealthy families and even turned 
into a target of publicity campaigns. It was 
traded in powder but soon began to be con-
sumed in its present day form.

As it started gaining economic momen-

tum through rising chocolate consumption, 
cocoa began to be cultivated in other regions 
around the globe where soil and climate 
conditions were favorable and similar to the 
plant’s natural habitat. Cocoa trees develop 
better in deep soils, warm and humid cli-
mates, where no prolonged droughts occur. 
This is why the cocoa producing regions in 
the world are located in tropical areas, about 
15º north and south of the Equator Line.

In Brazil, cocoa trees were first officially 
planted in 1679, when the settlers got the 

authorization to plant them on their lands. 
The first commercial plantations, nonethe-
less, only took place around 1750, in Cana-
vieiras and Ilhéus, in South Bahia, region 
that is still an international reference of the 
sector. Around 1855, Africa started cultivating 
cocoa, too. The first plantations on that conti-
nent were established on the Islands of Saint 
Thomas and Prince, Portuguese colonies lo-
cated on the western coast. Currently, Ivory 
Coast is the African country that leads global 
cocoa production.

Probably originating at the source of the Amazon 
River, cocoa beans conquered the world and are 
now one of the most appreciated foods in the world

gods
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O crescimento em relação à safra global 
2009/10 foi de 18,5%, o maior da década e 
um dos mais expressivos da série histórica 
da OICC. Seis das últimas nove safras mun-
diais de cacau fecharam com saldo positivo. 
Até então, o maior salto de produção havia 
ocorrido no ano agrícola 2003/04, quando 

o mundo colheu 3,54 milhões de toneladas, 
11,6% a mais do que no ciclo anterior. De 
lá para cá, foram colhidas em torno de 760 
mil toneladas a mais de cacau, quantidade 
suficiente para atender praticamente toda a 
demanda anual de moagem das Américas.

Do ciclo 2009/10 para a temporada 

2010/11 houve acréscimo na colheita dos 
principais países que cultivam o fruto. 
Cerca de 70% da produção mundial está 
concentrada na África. O ranking é liderado 
pela Costa do Marfim, que passou de 1,24 
milhão de toneladas para 1,51 milhão de 
toneladas no período. Gana quase dobrou 

se colheu tanto
Nunca

A maior safra de cacau da 
história foi protagonizada no 
ciclo 2010/11, com a colheita 
de surpreendentes 4,3 
milhões de toneladas

The biggest cocoa crop on record took place in the 2010/11 
cycle, with the expressive amount of 4.5 million tons

O mundo nunca colheu tanto cacau quanto na safra 2010/11. De acordo com dados consolidados e divulgados em fevereiro 
de 2012 pela Organização Internacional do Cacau (OICC), a produção bruta chegou a 4,3 milhões de toneladas. Foi a primeira 
vez na história que se passou da barreira de 4 milhões de toneladas.

a produção em apenas um ano agrícola, 
passando de 632 mil toneladas para 1,02 
milhão de toneladas.

Sexto produtor global, o Brasil também 
experimenta fase de crescimento na pro-
dução de cacau. Segundo a OICC, o País 
colheu 161 mil toneladas na safra 2009/10. 
No ano agrícola seguinte, o total cultivado 
saltou para 200 mil toneladas. A Bahia con-
tinua sendo o principal Estado produtor. 
Conforme o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), em 2010 os baianos 
colheram 148,2 mil toneladas. O Pará, se-
gundo colocado, produziu 59,5 mil tonela-
das no mesmo período.

The biggest crop

The world has never harvested so much cocoa than in the 2010/11 crop year. 
According to consolidated data, published in February 2012 by the Internatio-
nal Cocoa Organization (ICCO), gross production reached 4.3 million tons. It 
was the first time in history that the 4 million ton mark was surpassed.

The growth compared to the 2009/10 
crop was 18.5%, the highest of the deca-
de and one of the most expressive of the 
ICCO historical series. Six of the last nine 
global cocoa crops reached a positive ba-
lance. Up to that time, the biggest produc-
tion leap occurred in the 2003/04 agricul-
tural year, when the world harvested 3.54 
million tons, up 11.6% from the previous 
cycle. From that time onwards, some 760 
thousand tons more were harvested, an 
amount enough to meet all milling opera-
tion needs in America, for a year.

From the 2009/10 cycle to the 2010/11 
season, most countries that grow cocoa 
crops harvested bigger volumes of the be-
ans. About 70% of the global production 
is concentrated in Africa. Ivory Coast is 

the leading producer, jumping from 1.24 
million tons to 1.51 million tons over the 
period. Ghana almost doubled its produc-
tion volumes in only one agricultural year, 
from 632 thousand tons to 1.02 million.

Ranking as sixth biggest global pro-
ducer, Brazil is also experiencing a rising 
trend in production. According to ICCO 
sources, the Country harvested 161 thou-
sand tons at the 2009/10 crop year. In the 
following agricultural year, the total jum-
ped to 200 thousand tons.  The State of 
Bahia is the leading producer. According 
to the Brazilian Institute of Geography and 
Statistics (IBGE), in 2010, the farmers in 
Bahia harvested 148.2 thousand tons. Pará 
ranks second and produced 59.5 thou-
sand tons during the same period.

ever

O MERCADO GLOBAL • THE GLOBAL MARKET
(Em milhões de toneladas)

Safra Produção Moagem Estoques

2001/02 2,877 (0,4%) 2,886 (-5.8%) 1,315

2002/03 3,179 (10.5%) 3,077 (6.6%) 1,395

2003/04 3,548 (11.6%) 3,237 (5.2%) 1,682

2004/05 3,378 (-4.8%) 3,382 (4.5%) 1,644

2005/06 3,808 (12.7%) 3,522 (4.1%) 1,892

2006/07 3,430 (-9.9%) 3,675 (4.3%) 1,613

2007/08 3,737 (9.0%) 3,775 (2.7%) 1,538

2008/09 3,593 (-3.9%) 3,531 (-6.5%) 1,564

2009/10 3,632 (1.1%) 3,730 (5.6%) 1,430

2010/11 4,304 (18.5%) 3,914 (4.9%) 1,777

2011/12* 3,961 (-8.0%) 3,992 (2.0%) 1,706

Fonte: Organização Internacional do Cacau, 02/2012  -  (*) Previsão
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Very fond
MOAGEM DE CACAU • COCOA MILLING

(Em mil de toneladas)

Gamados por
A demanda de cacau já é maior do que a 
produção e o abastecimento só pode continuar 
normal graças aos bons estoques mundiais

Demand for cocoa is 
outstripping production 

and supply is still on track 
due to good global stocksof chocolate

chocolateO crescimento mundial na produção 
de cacau verificado nos últimos anos 
é puxado pela demanda maior. Dados 
da Organização Internacional do Cacau 
(OICC) apontam que o volume de moa-
gem vem aumentando em torno de 5% 
ao ano. A procura pelo produto é tama-
nha que na safra 2009/10, por exemplo, 
ela foi maior do que a produção. 

Zugaib, technician with the Executive Committee 
of the Cocoa Plantation Plan (Ceplac), in Bahia, 
and an expert on rural economy.  ICCO estimates 
suggest that the 2011/12 crop will come to a close 
with a drop of 8% in production, and the volume 
is forecast to amount to 3.96 million tons. The vol-
umes to be milled, nonetheless, are expected to 
rise 2%, amounting to 3.99 million tons.

Executive secretary to the Cocoa Processing 
Industries’ Association (AIPC), Walter Tegani states 
clearly: “If the present trend holds true, there will 
be a shortage of cocoa in the world”. According to 
him, it is a very simple equation. “Consumption 
is rising year after year and the major producing 
countries are either stagnated or reducing their 
crops, on account of phytosanitary, economic or 
political problems”, he comments. Estimates by 
ICCO point to smaller crops in Ivory Coast, Ghana 
and Nigeria, three of the four biggest cocoa pro-
ducers in the world.

Thanks to high global stocks, there was no 
shortage. With the bumper crop in the 2010/11 
agricultural year, the positive balance climbed 
almost 400 thousand tons, which were added 
to the global stocks, now amounting to 1.77 
million tons.

Even so, the trend is for gradual reductions in 
the volumes of cocoa delivered to the industries 
every year. Specialists only disagree with regard 
to the time this will happen. “There is also a defi-
cit between offer and demand”, warns Antônio 

Soaring global cocoa production vol-
umes, over the past years, are driven by ris-
ing demand. Sources of the International 
Cocoa Organization (ICCO) say that milling 
volumes have been increasing by 5% a year. 
Demand for the product has reached such 
proportions that in the 2009/10 cycle, for ex-
ample, it outstripped production.

Graças aos estoques mundiais é que não 
houve desabastecimento. Com a supersafra 
do ano agrícola 2010/11, houve saldo posi-
tivo de quase 400 mil toneladas, encorpan-
do o volume dos estoques mundiais, atual-
mente em 1,77 milhão de toneladas.

Mesmo assim, a tendência é de que 
haja redução significativa no volume de 
cacau entregue anualmente para as indús-
trias. Os especialistas divergem apenas 
sobre o prazo em que isso acontecerá. “Já 
existe um déficit entre oferta e deman-

da”, alerta Antônio Zugaib, técnico da 
Comissão Executiva do Plano da Lavou-
ra Cacaueira (Ceplac) na Bahia e mestre 
em economia rural. Estimativas da OICC 
apontam que a safra 2011/12 fechará com 
queda de 8% na produção, que irá a 3,96 
milhões de toneladas. O volume de moa-
gens, no entanto, crescerá 2%, chegando 
a 3,99 milhões de toneladas.

Secretário executivo da Associação 
das Indústrias Processadoras de Cacau 
(AIPC), Walter Tegani é taxativo: “Mantida 

a tendência atual, é certo que vai faltar 
cacau no mundo”. Segundo ele, a equa-
ção é simples. “O consumo está crescen-
do ano após ano e os principais países 
produtores ou estão estagnados ou enco-
lhendo suas safras, por conta de proble-
mas sanitários, econômicos e políticos”, 
refere. Estimativas da ICCO apontam que 
a colheita na temporada 2011/12 já será 
menor na Costa do Marfim, em Gana e na 
Nigéria, três dos quatro principais países 
produtores de cacau.

Continente/país 2009/10 2010/11 2011/12*
Europe 1523 (40.8%) 1612 (41.2%) 1599 (40.1%)
Germany 361 439 450
Holanda 525 535 520
Outros 637 638 629
África 685 (18.4%) 656 (16.7%) 722 (18.1%)
Costa do Marfim 411 361 425
Gana 212 230 240
Outros 61 65 57
América 815 (21.8%) 855 (21.8%) 851 (21.3%)
Brasil 226 239 235
Estados Unidos 382 397 400
Outros 207 218 216
Ásia e Oceania 708 (19.0%) 792 (20.2%) 820 (20.5%)
Indonésia 130 190 220
Malásia 298 305 300
Outros 280 297 300
Total 3730 (100.0%) 3914 (100.0%) 3992 (100.0%)
Fonte: Organização Internacional do Cacau, 02/2012  -  (*) Previsão

PRODUÇÃO DE CACAU • COCOA xxxxxxxxxxx
(Em mil de toneladas)

Continente/país 2009/10 2010/11 2011/12*

África 2.483 (68.4%) 3.223 (74.9%) 2.839 (71.7%)

Camarões 205 230 200

Costa do Marfim 1.242 1.511 1.350

Gana 632 1025 970

Nigéria 235 240 210

Outros 168 217 109

América 516 (14.2%) 544 (12.7%) 529 (13.4%)

Brasil 161 200 180

Equador 150 145 150

Outros 205 200 199

Ásia e Oceania 633 (17.4%) 537 (12.5%) 593 (15.0%)

Indonésia 550 450 500

Nova Guiné 39 47 48

Outros 44 40 45

Total 3.632 (100.0%) 4.304 (100.0%) 3.961 (100.0%)

Fonte: Organização Internacional do Cacau, 02/2012  -  (*) Previsão

chocolate
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Com os preços definidos sobretudo nas 
bolsas de mercadorias internacionais de Nova 
York e de Londres, qualquer movimento atípi-
co nos principais países produtores – leia-se 
África, que responde por 70% da oferta global 
– pode ter reflexo imediato no bolso do ca-
cauicultor brasileiro.

Conforme Mendes, das commodities, o 
cacau é uma das mais difíceis de trabalhar, 
devido à grande influência da especulação 
na formação dos preços. “Oferta e demanda 
quase sempre não são lógicas para definir pre-
ços”, resume. Isso acaba sendo um problema 

para os agricultores, que, por trabalharem 
com uma lavoura perene, não podem adotar 
as mesmas medidas de que os produtores de 
culturas de ciclos curtos lançam mão quando 
o momento é desfavorável. Até na pecuária, 
por exemplo, basta uma pequena redução 
na oferta para que os criadores recebam mais 
pela carne.

No primeiro semestre de 2011, a tonelada 
do cacau chegou a US$ 3,5 mil. Conforme os 
especialistas, nada justificaria esse pico na co-
tação provocado pela mudança de aplicações 
da área de imóveis para produtos agrícolas na 

bolsa de Nova York. No segundo semestre do 
ano, a crise econômica na Europa, que redu-
ziu o poder de compra dos consumidores de 
chocolate, derrubou os preços do cacau nas 
bolsas de valores. 

Entre janeiro e dezembro de 2011, o pro-
duto teve desvalorização de 32%. A tonelada 
de amêndoa começou 2012 cotada, em mé-
dia, a US$ 900 a menos do que valia um ano 
antes – oscilando entre US$ 2,2 mil e US$ 2,3 
mil. E a perspectiva é que continue nesse pa-
drão, pressionada pela instabilidade econômi-
ca nos países europeus e nos Estados Unidos.

With prices defined, especially by 
the New York and London Mercantile 
Exchange, any atypical move by the ma-
jor producing countries – that is to say, 
African countries, where 70% of global 
supplies are produced – could have im-
mediate reflections in the pocket of the 
Brazilian cocoa farmers.

According to Mendes, of all com-
modities, cocoa is one of the hardest to 
work with, due to the great influence 
coming from speculation in terms of 
prices. “Offer and demand are factors 
that are hardly ever considered when it 
comes to defining prices”, he summa-
rizes. This ends up causing problems to 
the farmers, who, because they are deal-
ing with a perennial crop, are not in a 
position to resort to short cycle alterna-
tive crops when the situation becomes 
unfavorable. Even in livestock opera-
tions, for example, a light reduction in 
supply means a chance for the farmers 

to make more money.
In the first half of 2011, a ton of co-

coa fetched the considerable amount 
of US$ 3.5 thousand. Specialists under-
stand that nothing would justify these 
peak prices brought about by a change 
from real estate investments to invest-
ments in agriculture in the New Stock 
Exchange. In the second half of the year, 
the economic crisis in Europe, which 
pressed down the purchasing power of 
chocolate consumers, knocked down 
the cocoa prices in the stock market. 

January through December 2011, 
the product suffered a devaluation of 
32%. A ton of the bean, in early 2012, 
fetched, on average, US$ 900 less than a 
year before – with prices ranging from 
US$ 2.2 thousand to US$ 2.3 thousand. 
And the perspective is for this pattern to 
remain unchanged, under the influence 
of the economic instability in the Euro-
pean countries and in the United States.

Qualquer movimento 
atípico na rotina de um 
dos países produtores 
de cacau pode ter 
reflexo imediato no 
bolso, alimentando a 
especulação

A very
Any atypical movement in the routine 
of the countries that produce cocoa 

could have immediate reflections 
in the pocket, giving rise to speculation

Ao concluir que falar sobre o mercado de cacau é “pisar em terras traiçoeiras”, o especialista Fernando Antônio Teixei-
ra Mendes, doutor em Economia e técnico da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) no Estado do 
Pará, resume a complexidade do setor.

Coming to the conclusion that talking about cocoa is nothing else than 
“stepping on treacherous ground”, specialist Fernando Antônio Teixeira 
Mendes, PhD in Economics and technician  with the Executive Committee 
of the Cocoa Plantation Plan (Ceplac) of the State of Pará, summarizes the 
complexity of the sector. 

complex 
mathematics

Uma
complexa matemática SOBE E DESCE • xxxxxxxxxxxxx

A evolução da cotação do cacau na 

bolsa de Nova York ao longo de 2011

Mês Valor (US$/toneladas)

Janeiro 3,089

Fevereiro 3,448

Março 3,372

Abril 3,108

Maio 3,048

Junho 2,977

Julho 3,156

Agosto 2,990

Setembro 2,809

Outubro 2,636

Novembro 2,409

Dezembro 2,091
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No Brasil, a valorização do dólar perante o real, verificada desde maio de 2012 – quando a moeda americana voltou a ser 
cotada a mais de R$ 2,00 –, é bem-vinda junto aos produtores de cacau. Coincide com um momento de produção crescente, 
embalada inclusive pelo clima favorável em algumas das principais zonas produtoras. 

Jeitinho brasileiro
Além do valor praticado na 
bolsa, o produtor brasileiro 

recebia em meados de 2012 
ágio de mais de R$ 500,00 

para cada tonelada vendida

Herança do período de queda na pro-
dução – quando para obter a maior quan-
tidade possível de amêndoas as indústrias 
instituíram o pagamento de um sobrepre-
ço aos agricultores –, o ágio praticado no 
País eleva ainda mais o preço da arroba de 
cacau.

Segundo Antônio Zugaib, mestre em 
economia rural e técnico da Ceplac na 
Bahia, considerando-se a cotação do dólar 
na metade de junho – R$ 2,00 –, o produ-
tor brasileiro estaria recebendo em torno 

de R$ 62,00 pela arroba de amêndoa. No 
entanto, esta mesma arroba estava sendo 
comercializada a R$ 72,00 no mercado in-
terno, ou seja, com um ágio de R$ 10,00. 
“Além do valor da bolsa, o produtor brasi-
leiro recebe um ágio de mais de R$ 500,00 
para cada tonelada vendida”, resume.

No entanto, segundo o especialista, 
isso não significa que o cacauicultor bra-
sileiro esteja com o bolso cheio. É que o 
custo de produção – considerando o pa-
cote de insumos e os tratos culturais indi-

cados pela Ceplac, tomando-se por base a 
Bahia – está nas alturas se comparado com 
a produtividade, ainda longe do ideal. “O 
produtor teria que colher, em média, 30 
arrobas por hectare para cobrir o custo 
mínimo. E muitos não conseguem alcan-
çar este rendimento”, informa Zugaib, re-
ferindo-se à lavoura de cacau da Bahia. Em 
outros estados, como no Pará, as médias 
de produtividade são maiores, mas os cus-
tos – principalmente com mão de obra – 
crescem quase que na mesma proporção.

PREÇO MÍNIMO

Incluir a amêndoa na Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) do governo 
federal é uma das reivindicações da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Cacau. A 
melhor forma de fazer esta inclusão – seja por compra de produto, estocagem ou paga-
mento de subvenção – ainda está em debate. Segundo o presidente da câmara setorial, 
Durval Libânio Netto Mello, hoje os preços pagos na Bahia só cobrem os custos de 
produção. “Precisamos de preço mínimo para viabilizar a lavoura”, afirma, destacando 
que o setor depende de incentivo para dar conta da demanda crescente pelo produto 
no mercado interno. “Ao contrário do que ocorreu no passado, hoje estamos importanto 
cacau para atender ao mercado doméstico. Precisamos reverter isso”, salienta.
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In Brazil, the rising value of the dollar against the real, a phenomenon that started in May this year –when the North-American 
currency was again quoted at more than R$ 2 –, is more than welcomed by the cocoa farmers. It coincides with a moment of rising 
production volumes, resulting from very favorable weather conditions in most major cocoa producing regions.

The
Besides the values practiced at the stock 

market, in mid 2012 Brazilian growers used 
to fetch Markups of R$ 500 for every ton sold

An inheritance from the times when the 
size of the crop was smaller – and the in-
dustries had to shell out extra money if they 
wanted to purchase the desired amounts of 
the commodity -, the mark-ups paid in the 

Country press up even further the price of an 
arroba of cocoa. 

According to Antônio Zugaib, expert on 
rural economy and technician with Ceplac in 
Bahia, considering the value of the dollar in 

mid June - R$ 2 –, Brazilian producers would 
be fetching R$ 62 per arroba of cocoa beans. 
Nevertheless, this same arroba was being 
traded for R$ 72 in the domestic market, that 
is to say, with a markup of R$ 10. “Besides the 

wayBrazilian

value in the stock market, Brazilian producers 
are paid mark-up prices of upwards of R$ 500 
for every ton traded”, he summarizes. 

Nonetheless, according to the specialist, it 
does not mean that Brazilian cotton farmers 
have their pockets full of money. The fact is, the 
production cost – considering the package of 
inputs and cultural practices recommended by 
Ceplac, is skyrocketing in Bahia, compared to 

the productivity rates, still a long way from the 
ideal proportions. “Cocoa farmers should have 
to harvest 30 arrobas per hectare, on average, 
to cover their costs. Lots of them do not achieve 
this performance”, says Zugaib, making a refer-
ence to the cocoa fields in Bahia. In other States, 
like Pará, average yields are higher, but the pro-
duction costs – particularly labor costs – soar 
almost in the same proportion.

MINIMUM PRICE

To include cocoa almonds in the 
Minimum Price Guarantee Policy 
(PGPM) of the federal government is 
a claim by the Sectorial Chamber of 
the Cocoa Production Chain. The best 
manner to do this inclusion – whether 
by product purchasing, storing or sub-
sidy – is still being debated. Accord-
ing to the president of the sectorial 
chamber, Durval Libânio Netto Mello, 
current prices paid in Bahia barely 
cover the production costs. “We need 
minimum prices to make our farms vi-
able”, he states, insisting that the sec-
tor depends on incentive to cope with 
rising demand for the product in the 
domestic market. “Contrary to what 
happened in the past, now we are 
importing cocoa to meet the needs of 
the domestic consumers. We need to 
reverse the situation”, he notes.
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Conforme a Organização Internacional 
do Cacau (OICC), trata-se da melhor mar-
ca desde a safra 1995/96.

No entanto, a quantidade ainda é insu-
ficiente para suprir a demanda crescente 
do mercado interno. Na última década, 
o brasileiro melhorou de vida e passou 
a consumir mais chocolate e derivados. 
Segundo a OICC, na safra 2010/11 as mo-
agens chegaram a 239 mil toneladas no 
Brasil, 17% acima do volume de amêndoas 

entregues pelos agricultores. Para 2012, 
a previsão é de que a demanda continue 
alta – de 235 mil toneladas, diante de uma 
produção que irá recuar, fechando na casa 
das 180 mil toneladas. O País continuará 
tendo a sétima maior demanda mundial 
por amêndoa.

“A indústria está muito preocupada com 
esta carência no suprimento de cacau jus-
tamente no momento em que o mercado 
consumidor no Brasil sobe significativa-

mente”, destaca Walter Tegani, secretário 
executivo da Associação das Indústrias Pro-
cessadoras de Cacau (AIPC). Para compen-
sar o desequilíbrio entre oferta e demanda, 
na safra 1997/98 o Brasil passou de exporta-
dor a importador de amêndoa e derivados, 
como cacau em pó. Em 2011,  importação 
de cacau inteiro ou partido chegou a 32,5 
mil toneladas. Foram quase US$ 100 mi-
lhões que deixaram de circular na econo-
mia das regiões produtoras porque o Brasil 

É só crescer
MERCADO NACIONAL

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Safra Produção Moagem

2010/2011 200 mil t 239 mil t

2011/2012 180 mil t 235 mil t

Fonte: OICC

ONDE SE PRODUZ 
CACAU NO BRASIL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1) Bahia 148,2 mil toneladas

2) Pará 59,5 mil toneladas

3) Rondônia 17,4 mil toneladas

4) Espírito Santo 6,1 mil toneladas

5) Amazonas 3,2 mil toneladas

6) Mato Grosso 647 toneladas

7) Minas Gerais 128 toneladas

Fonte: IBGE/2010

A cacauicultura brasileira atravessa um período de recuperação. Após produzir 348 mil toneladas de amêndoas na safra 
1989/90 – um ano depois da chegada da vassoura-de-bruxa no Sul da Bahia –, o País viu sua lavoura encolher a níveis históricos 
poucos anos depois. Nas últimas safras, porém, estimulados pela demanda interna e externa e pelos avanços principalmente na 
área da pesquisa, a produção nacional voltou a crescer e chegou a 200 mil toneladas na safra 2010/11.

não está dando conta da demanda.

OS ESTADOS A Bahia continua sen-
do o Estado que mais produz o fruto no 
Brasil, mas sem o vigor do passado. Em 
2012, responderá por não mais do que 
60% do total, enquanto que até a década 
de 1980 o índice chegou a 95%, segundo 
a Comissão Executiva do Plano da Lavoura 
Cacaueira (Ceplac). Programas sobretudo 
governamentais tentam fazer com que o 
Estado retome a produção, mas o alto grau 
de endividamento e a baixa rentabilidade 
dos produtores acaba fazendo com que 
os resultados apareçam mais lentamente. 
Calcula-se que os cacauicultores baianos 

acumulem em torno de R$ 800 milhões 
em dívidas. O destravamento do crédito 
para o setor é uma das frentes em que o 
governo baiano vem agindo a fim de esti-
mular a cultura.

O quadro de baixo investimento nas 
lavouras – o que acaba comprometendo 
a produtividade – não se repete em esta-
dos como Pará e Rondônia, onde ficam 
as atuais zonas de expansão do cacau no 
Brasil. Os paraenses pretendem, até 2020, 
conquistar pela primeira vez a liderança 
no cultivo de cacau no Brasil. É no Pará 
que fica capital nacional do cacau na atu-
alidade. Medicilândia deverá colher 30 mil 
toneladas de amêndoa em 2012, segundo 

estimativas locais. Para se ter uma ideia, na 
boa safra de 2010 o município baiano de 
Ilhéus, berço da cacauicultura nacional, 
colheu 11,5 mil toneladas.

Dados da Câmara Setorial da Cadeia 
Produtiva do Cacau indicam que a amên-
doa é produzida por 50 mil agricultores 
de sete estados no Brasil. O setor produ-
tivo movimenta por ano em torno de R$ 
900 milhões, ficando longe dos principais 
produtos da pauta agropecuária brasileira. 
O presidente da câmara setorial, Durval 
Libânio Netto Mello, diz que a atividade 
tem um grande potencial, mas precisa de 
avanços principalmente no incentivo ao 
produtor.

É só
Tradicionais regiões 
cacaueiras no Brasil, 
como a Bahia, tentam 
retomar os bons níveis 
da época anterior à 
chegada da 
vassoura-de-bruxa
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According to the International Cocoa 
Organization (ICCO), it is the best mark 
since the 1995/96 crop year.

Nonetheless, quality is still not good 
enough to meet the rising demand in the 
domestic scenario. Over the past decade, 
an improvement was experienced in the 
quality of life standards in Brazil and people 
began to consume more chocolate and 
other cocoa-based products. According to 
ICCo sources, milling operations in the 
2010/11 season amounted to 239 thousand 
tons in Brazil, up 17% from the amount 
of almonds delivered by the farmers. The 
forecast for 2012 is for demand to continue 
high – some 235 thousand tons, in light of a 
declining crop, expected to reach 180 thou-
sand tons. The Country will continue rank-
ing as seventh in terms of world demand for 
cocoa beans.

“The industry is very concerned with 
the cocoa supply shortages at a moment 
when the Brazilian consumer market is on 
a rising trend”, says Walter Tegani, executive 
secretary to the Cocoa Milling Industries’ 
Association (AIPC). To make up for the 
imbalance between offer and demand, in 

the 1997/98 crop year, Brazil shifted from 
exporter to importer of cocoa almonds and 
byproducts, like cocoa powder. In 2011, 
imports of whole cocoa beans or broken 
ones, reached 32.5 thousand tons. It was 
an amount of almost US$ 100 million that 
failed to circulate in the cocoa producing 
regions simply because Brazil is no longer 
able to cope with such a huge demand.

THE STATES Bahia is still the leading 
producer in Brazil, but no longer with the 
strength of the past. In 2012, the State will 
account for no more than 60% of the total, 
whist up to the 1980s it used to be 95%, ac-
cording to the Executive Committee of the 
Cocoa Plantation Plan (Ceplac). Programs, 
especially government ones, are trying to 
make the State resume its production levels, 
but the high degree of indebtedness of the 
farmers and the low profit rates are causing 
delays for the results to appear. It is estimated 
that the debt loads of the cocoa producers 
in Bahia reaches about R$ 800 million. To 
open credit lines again for farmers is one of 
the major claims by the Bahia government to 
encourage cocoa production.

The Picture of low investments in the 
fields – which ends up jeopardizing the 
productivity levels – is not happening in 
States like Pará and Rondônia, home to 
the current cocoa expansion zones in Bra-
zil. The farmers in Pará intend to conquer 
the leadership in the production of cocoa 
beans in Brazil, by 2020. Nowadays, Pará is 
home to the national capital city of cocoa. 
Medicilândia is expected to harvest 30 thou-
sand tons of cocoa beans in 2012, accord-
ing to local estimates. Just as a comparison, 
in the good 2010 cycle, the Municipality of 
Ilhéus, in Bahia, known as the cradle of co-
coa, harvested 11.5 thousand tons.

Sources of the Sectorial Chamber of 
the National Cocoa production chain in-
dicate that cocoa is produced by 50 thou-
sand farmers in seven Brazilian States. The 
production sector involves some R$ 900 
million a year, still a long way from other 
products on the agenda of Brazilian agri-
business. The president of the sectorial 
chamber, Durval Libânio Netto Mello, un-
derstands that cocoa farming stands a great 
potential, but needs advances especially in 
terms of grower incentives.

Simply a matter of
Traditional cocoa growing regions in Brazil, like Bahia, are 
trying to resume the good performance of the time prior to the 
arrival of the witches’ broom disease

growing
Cocoa farming in Brazil is going through a period of recovery. After producing 348 thousand tons of almonds in the 1989/90 

crop year – a year after the appearance of the witches’ broom disease in South Bahia –, the Country saw its cocoa fields shrink to 
historical levels just some years later. In the past crops, nonetheless, encouraged by demand at home and abroad, and also by the 
advances reached by research works, our national production volumes began to soar again and amounted to 200 thousand tons in 
the 2010/11 crop year.
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O cacau gerou riquezas 
incalculáveis no sul da Bahia, 

o maior polo de cultivo, 
mas também testemunhou 

momentos de muita apreensão

Os primeiros desbravadores, que disse-
minaram as plantações no Sul da Bahia em 
meio à Mata Atlântica, lucraram com a cul-
tura e deram origem a gerações de fazen-
deiros endinheirados. Nas duas primeiras 
décadas do século XX, o Brasil era o maior 
produtor mundial de amêndoa, o que le-
vou muita riqueza às principais cidades do 
Sul da Bahia. Ilhéus, no litoral, era o re-

trato do apogeu do setor. O tamanho das 
fazendas aumentou e, nas cidades, os pro-
dutores investiam em imóveis. O comércio 
experimentava uma fase jamais vista.

Em 1929, o setor sofreu o primeiro 
baque em decorrência dos problemas 
na bolsa de Nova York, que já regulavam 
os preços do produto. No entanto, o go-
verno agiu rápido e criou um organismo 

para auxiliar no financiamento e na co-
mercialização das safras. Trinta anos de-
pois, a produção mundial da amêndoa 
cresceu e o preço diminuiu, provocando 
a segunda crise. O governo novamente 
agiu e criou a Comissão Executiva do Pla-
no da Lavoura Cacaueira (Ceplac), exis-
tente até hoje. Com um megaorçamento, 
a Ceplac foi decisiva também para o de-

senvolvimento regional.

VASSOURADA Mas os dois maus mo-
mentos até então vividos pelo setor não se 
comparam à sucessão de problemas que deu 
origem a uma verdadeira catástrofe. Primeiro, 
a oferta global aumentou e os preços do ca-
cau no Brasil despencaram. Somou-se a isso 
um período de três anos de estiagem severa. 
A pá-de-cal viria em 1989, com o surgimento 
da devastadora vassoura-de-bruxa, praga que 
se espalhou rápido pelas plantações.

Na safra 1990/91, a Bahia ainda con-
seguiu colher 356 mil toneladas, mas um 

ano depois já foram registradas 100 mil to-
neladas a menos. O auge da crise ocorreu 
na safra 1999/2000, quando o Estado, que 
era referência internacional em cacau de 
qualidade, colheu apenas 98 mil toneladas. 
Os produtores se endividaram e, sem a re-
cuperação da lavoura, muitos abandonaram 
fazendas inteiras. 

Ainda hoje o visitante se depara com pro-
priedades fantasmas no meio rural de mu-
nicípios da região de Ilhéus. A crise atingiu 
toda a economia. Milhares de trabalhadores 
migraram para as cidades. Estas não con-
seguiram evitar a formação de bolsões de 

miséria, que acabaram provocando também 
violência.

A conscientização do produtor, o desen-
volvimento de tecnologias, que ajudam na 
conviência do cacau com a vassoura-de-bru-
xa, e o mercado aquecido estão ajudando na 
retomada do setor na Bahia. A grande apos-
ta está na agregação de valor à propriedade 
com a produção de chocolate gourmet. 
“Ainda não saímos da crise, mas estamos 
perto disso”, comemora Henrique Almeida, 
ex-presidente da Associação dos Produtores 
de Cacau da Bahia e atual diretor do Institu-
to Biofábrica de Cacau.

e baixosAltos

Desde que chegou à Bahia, na metade do século 18, o cacau se desenvolveu bem e acabou virando um dos principais propulso-
res da economia do Estado. Não foi por acaso que o escritor Jorge Amado afirmou em algumas de suas obras literárias que o ouro 
que nascia naquelas terras – o autor era natural de Ilhéus, principal polo do setor – vinha dos pés de cacau. O fruto gerou uma 
riqueza incalculável, tanto que até os anos de 1970 o setor respondia por pouco mais da metade de toda a arrecadação estadual.

Altos
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Cocoa once generated incalculable wealth in 
South Bahia, the largest production hub, but has 
also witnessed moments of deep apprehension

The pioneers that spread cocoa planta-
tions throughout South Bahia, amid the 
Atlantic Forest, made huge profits from the 
crop and gave origin to a generation of very 
rich farmers. Over the first two decades of 
the 20th century, Brazil was the leading 
producer of cocoa almonds, which brought 
wealth to many towns in South Bahia. Il-
héus, on the coastal region, was a real image 

of the success the sector was going through. 
The size of the farms increased and, in the 
cities, the farmers invested in real estate. 
The shops had never been so busy.

In 1929, the sector suffered the first set-
back as a result of problems with the New 
York stock market, which used to dictate the 
prices of the commodity. However, the gov-
ernment acted quickly and created a mecha-

nism to lend support to crop financing and 
trading operations. Thirty years later, global 
cocoa bean production increased consider-
ably and prices began to fall, giving rise to the 
second crisis. The government again acted 
fast and created the Executive Committee for 
the Cocoa Farming Plan (Ceplac), which still 
exists. With a mega budget, Ceplac played a 
decisive role in regional development.

Ever since it worked its way into Bahia, midway through the 18th century, cocoa showed good development and ended up as a 
major driving force behind the State economy. It was not by chance that writer Jorge Amado stated in some of his literary writings 
that the gold arising from these lands – the author was born in Ilhéus – came from the cocoa trees. This fruit generated incalculable 
wealth, to the point that up to the 1970s, the sector accounted for half of all state tax collections. 

BROOM STROKE  The two bad mo-
ments experienced up to that moment 
do not compare with the succession of 
problems which gave origin to a real ca-
tastrophe. First, it was the global sup-
plies of cocoa that went up considerably 
and prices in Brazil plummeted. To make 
things worse, the regions experienced a 
three-year drought. The last straw was the 
witches’ broom disease, a pest that rapidly 
spread across the cocoa fields. 

In the 1990/91 crop year, Bahia still man-
aged to harvest 356 thousand tons, but a year 
later, it was 100 thousand tons less. The peak 

of the crisis occurred in the 1999/2000 crop 
year, when the State, then an international 
reference in excellent quality cocoa, harvest-
ed only 98 thousand tons. The farmers were 
unable to settle their bank loans and, without 
any chance for recovering their farms, many 
of them got out of the business. 

Even nowadays visitors come across 
ghost farms in the rural settings of the Il-
héus region. The crisis took a toll on the 
entire economy. Thousands of rural work-
ers migrated to the surrounding towns 
and these towns were unable to prevent 
the formation of real misery pockets, 

which gave rise to violence. 
Grower awareness, the development 

of technologies, which help the crop put 
up with the witches’ broom disease, and 
a heated market are now helping this sec-
tor of Bahia to resume the activity. The 
real bet lies in adding value to farms with 
such products as gourmet chocolate. 
“The crisis has not yet been left behind, 
but we are approaching this moment”, 
celebrates Henrique Almeida, former 
president of the Bahia State Cocoa Farm-
ers and director of the Cocoa Bio Factory 
Institute.

and dowsUpsUps
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Desde a criação da Comissão Exe-
cutiva do Plano da Lavoura Cacaueira 
(Ceplac), em fevereiro de 1957, época 
em que o setor atravessava uma crise, o 
cacau passou a figurar entre as priorida-
des da pesquisa nacional. De lá para cá, 
a ciência foi auxiliando cada vez mais no 
aprimoramento de processos que ajuda-
ram a aumentar a produção e a melhorar 
a produtividade da cacauicultura nacio-
nal. No entanto, desde o fim dos anos de 
1980 quase todas as atenções dos pesqui-
sadores estão voltadas para o controle da 
vassoura-de-bruxa.

Comparada a um câncer, a praga che-
gou à zona produtora de cacau da Bahia 
em 1989. Já havia aparecido em plantações 
do Pará e de Rondônia, mas em solo baia-
no os efeitos do fungo endêmico da região 
amazônica foram devastadores. O fungo Mo-
niliophtora perniciosa tem ação rápida. Em 
questão de dias, o fruto enegrece e resseca. 
As amêndoas ficam negras e murchas como 
nozes esponjosas. Parte dos galhos do pé 
de cacau também seca, motivo pelo qual a 
praga é chamada de vassoura-de-bruxa. Da 
safra 1990/91 para a temporada 1999/2000, a 
produção de cacau na Bahia caiu de 356 mil 
toneladas para 98 mil toneladas.

A partir do começo dos anos de 1990, 
com o avanço descontrolado da vassoura-
-de-bruxa, a região produtora de cacau da 
Bahia passou a conviver com termos como 
melhoramento genético, clones de cacau, 
genes e germoplasma. É que a manutenção 
do setor passou a depender da tecnologia, 
responsável pelo desenvolvimento de varie-

Medo de bruxa

Os efeitos do fungo 
endêmico da 

vassoura-de-bruxa 
foram desvastadores 

nas plantações da 
Bahia, onde a doença 

chegou em 1989

UM OLHO NA vASSOURA, 
OUTRO NA MONILÍASE

Para evitar que no futuro uma nova praga devaste o setor, o Brasil mostra que apren-
deu a lição e está redobrando o cuidado com a Monilíase, considerada uma das mais 
graves doenças da cacauicultura mundial. Ela tem potencial para causar perdas em até 
100% dos frutos atingidos.

Endêmica do Nordeste da América Latina, está presente em 10 países do continente. 
Em solo brasileiro, ainda não há registros, mas a agrônoma Catarina Cotrim de Mattos 
Sobrinho, coordenadora geral do Comitê Técnico de Prevenção à Monilíase do Cacauei-
ro, alerta que o risco da introdução e da disseminação da praga no País é cada vez mais 
iminente.

O projeto de prevenção vem sendo implementado desde 2007 e não está mais limi-
tado ao território baiano. Em maio de 2012, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) publicou uma instrução normativa que cria o Plano de Contingência 
da Monilíase. É a primeira vez que o ministério edita uma normativa para uma praga 
quarentenária ausente.

A prevenção tem sido feita por meio de ações integradas de defesa sanitária vegetal, 
educação, pesquisa e assistência técnica. Lavouras estão sendo monitoradas e até equi-
pes de emergência fitossanitária já foram criadas.

dades melhoradas – tolerantes ao fungo – e 
de técnicas para o controle da doença.

A VOLTA POR CIMA Um dos resultados 
mais comemorados pelo Centro de Pesqui-
sas do Cacau (Cepec) – órgão ligado à Ce-
plac – veio no começo de 2012. Foi quando 
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) emitiu o certificado de 
registro do biofungicida Tricovab, desenvol-
vido ao longo de 10 anos para combater a 
vassoura-de-bruxa no campo. João de Cássia 
Costa, doutor em fitopatologia e um dos pes-

quisadores do Cepec envolvidos no projeto, 
explica que o Tricovab é obtido mediante a 
multiplicação do fungo Trichoderma stroma-
ticum em laboratório. “É um produto natu-
ral que, diluído em água e pulverizado na 
plantação, inibe a reprodução do fungo da 
vassoura-de-bruxa em até 99% no solo e em 
mais de 50% na copa das árvores”, resume, 
dizendo que agora o Cepec trabalha para 
produzir e comercializar o biofungicida.

Apesar do resultado positivo do Tricovab, 
as pesquisas continuam em ritmo intenso 
para tentar vencer de vez a doença. Desde 

2011, entidades como Ceplac, Embrapa, 
Universidade Estadual de Campinas (Uni-
camp) e Universidade de São Paulo (USP) 
se uniram em torno do projeto Renorbruxa. 
Com financiamento público, a iniciativa visa 
ampliar a geração de tecnologia para a revi-
talização da cacauicultura baiana e nacional. 

Entre as ações estão o desenvolvimento 
de novas variedades de cacau e a identifica-
ção de novos genes de resistência à doença. 
“A retomada do setor, ao menos no Estado da 
Bahia, passa pela pesquisa”, diz o especialista 
do Cepec.

Medo
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Compared to cancer, the pest worked 
its way into the cocoa farms in Bahia in 
1989. It had already been detected in fields 
in Pará and Rondônia, but in Bahia soil the 
effects caused by the endemic fungus of 
the witches’ broom disease were devastat-
ing. The fungus Moniliophtora perniciosa 
acts quickly. In a few days, the fruit gets 
dark and dries. The almonds wither and 
develop a dark color, similar to spongy 
nuts. Part of the branches of the cocoa 

trees also get dry, a reason that accounts 
for the name of the scourge – witches’ 
broom disease. From the 1990/91 season 
to the 1999/2000 crop year, the cocoa vol-
umes in Bahia plummeted from 356 thou-
sand tons to 98 thousand. 

From the early 1990s, the disease be-
came so serious that it fell out of control 
and the cocoa producing regions in Bahia 
started to get familiar with such words as 
genetic enhancement, cocoa clones, genes 

and germ plasm. It happened because the 
sector began to depend entirely on tech-
nology, responsible for the development 
of enhanced varieties, resistant to the dis-
ease, and for disease controlling practices. 

BACK ON TRACK  One of the most cel-
ebrated results of the Cocoa Research Cen-
ter (Cepec) – organ linked with Ceplac 
– came in early 2012. It took place when 
the Ministry of Agriculture, Livestock and 

ONE EyE ON THE 
BROOM, THE OTHER 

on MONILÍASE

To prevent any new pest from de-
stroying the sector in the future, Brazil 
proves to have learned the lesson and 
is taking double care with the Mo-
nilíase pest, viewed as one of the most 
devastating cocoa diseases around the 
world. It could cause up to 100-per-
cent losses.

Endemic to the northeastern por-
tion of Latin America, it is present in 10 
countries across the continent. It has 
not yet been detected on Brazilian soil, 
but agronomist Catarina Cotrim de 
Mattos Sobrinho, general coordinator 
of the Technical Committee for the Pre-
vention of the Cocoa Tree Monilíase, 
warns that there is mounting risk for 
the disease to make it to Brazil.

The prevention project has been 
under implementation since 2007 
and is no longer limited within the 
borders of the State of Bahia. In May 
2012, the Ministry of Agriculture, Live-
stock and Food Supply (MAPA) issued 
a normative instruction which cre-
ates the Monilíase Contingent Plan. 
It is the first time the Ministry issues 
a normative instruction for an absent 
quarentenary pest. 

Prevention has been done through 
integrated phytosanitary defense ac-
tions, which include vegetables, edu-
cation, research works and technical 
assistance. Fields are being monitored 
and even emergency phytosanitary 
teams have been set up.

Food Supply (MAPA) issued a register for 
the use of the Tricovab bio fungicide, the 
result of a 10-year research work focused on 
the fight against the witches’ broom disease 
at field level. João de Cássia Costa, PhD in 
phytopathology and a Cepec researcher in-
volved in the project, explains that Tricovab 
is obtained through the multiplication of 
the fungus Trichoderma stromaticum in lab-
oratory. It is a natural product, which, once 
diluted in water, is sprayed over the cocoa 
fields, where it inhibits the propagation of 
the fungus of the witches’ broom disease by 
up to 90% in soil and by more than 50% on 
the tree crowns”, he summarizes, adding 
that now Cepec is working on the produc-
tion and sales of the biofungicide. 

Despite the positive result from the 
Tricovab, research works continue in full 
swing with the aim to conquer the disease 
definitively. Since 2011, entities like Ceplac, 
Embrapa, State University of Campinas (Uni-
camp) and the University of São Paulo (USP) 
have joined forces around the Renorbruxa 
project. Relying on government grants, the 
initiative is aimed at expanding the genera-
tion of technologies for revitalizing cocoa 
farming in Bahia and Brazil 

The actions include the development 
of new varieties and the identification 
of new resistance genes. “The revital-
ization of the sector, at least in Bahia, 
goes through research”, says the Cepec 
specialist.

Since the Executive Committee for the Cocoa Farming Plan (Ceplac) was set up in 1957, a time when the sector was fac-
ing a serious crisis, cocoa crops became a priority with our national research works. Since then, science has been lending a 
helping hand with improving the processes that began to push up the production volumes and to raise the productivity rates 
of our national cocoa fields. Nevertheless, since the late 1980s, all research works are almost fully focused on the control of 
the witches’ broom disease.

The effects caused by the 
endemic fungus of the 
witches’ broom disease 
were devastating for the 
cocoa farms in Bahia, where 
the scourge arrived in 1989

ofAfraid witcheswitches
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Escala

A indústria moageira – Cargill, Delfi, Jo-
anes, Barry Callebaut e Indeca são as princi-
pais – possui capacidade instalada para pro-
cessar em torno de 250 mil toneladas por ano 
no Brasil. Nem a super safra do ciclo 2010/11 
– a melhor desde metade dos anos de 1990 
– foi suficiente para garantir a utilização de 
toda a estrutura. Para não ficarem ociosas, as 
multinacionais acabam importando matéria-
-prima, beneficiando no Brasil e exportando 
novamente. Essa prática vem sendo adotada 
desde a safra 1997/98, quando de exportador 
o Brasil passou a importador de cacau.

É por isso que, mesmo produzindo 
menos do que consome, o Brasil continua 
exportando. Os volumes, no entanto, são 
pequenos quando comparados com os de 

outros setores do agronegócio. Conforme 
dados divulgados pela Associação das In-
dústrias Processadoras de Cacau (AIPC), em 
2011, por exemplo, foram exportadas 61 
mil toneladas de cacau inteiro, cascas, pas-
ta, manteiga e cacau em pó. Walter Tegani, 
presidente da entidade, diz que o consumo 
de chocolate no Brasil está crescendo e que 
as indústrias moageiras poderiam se expan-
dir se aumentasse também a produção de 
matéria-prima.

Na indústria moageira, a amêndoa do 
cacau tem sua qualidade verificada antes de 
entrar para o processo de beneficiamento. O 
objetivo é garantir o cada vez mais rigoroso 
padrão do produto. Assim que entram nas 
esteiras, as amêndoas são descascadas. A 

parte interna da semente é que vai virar a ma-
téria-prima do chocolate. O cacau é torrado. 
Depois é moído e aquecido, resultando no 
líquor, um dos ingredientes mais importan-
tes da indústria do chocolate. Quanto mais 
líquor, mais escura e amarga será a sua bar-
rinha do doce. O produto é resfriado e parte 
para as fábricas.

Porém, boa parte do líquor segue para 
mais uma etapa. Em prensas gigantes, ele é 
transformado em pó e manteiga de cacau, 
base do chocolate e procurada também 
pela indústria de cosméticos. A última eta-
pa é mandar tudo isso para as fábricas de 
chocolate do Sul e do Sudeste do Brasil, e 
também para os portos, principalmente da 
Bahia.

industrial

Parque de beneficiamento de amêndoa implementado no Brasil é um 
dos melhores do mundo e ganha importância crescente a cada ano

The milling industry – Cargill, Delfi, 
Joanes, Barry Callebaut and Indeca are the 
major ones – has an installed capacity for 
processing 250 thousand tons of cocoa a 
year, in Brazil. Not even the bumper crop 
in the 2010/11 cycle – the biggest since the 
1990s - was able to outstrip this capacity. 
To prevent the equipment from remaining 
idle, the companies end up importing raw 
material, which is then processed in Brazil 
and exported again. This practice has been 
in place since the 1997/98 crop year, when 
Brazil turned from exporter to importer of 
cocoa beans. 

That is why, although producing less 
than what is consumed, Brazil continues 
exporting. The volumes, nonetheless, are 
small if compared to other agribusiness sec-
tors. According to data released by the Cocoa 
Processing Industries’ Association (AIPC), in 

A tradição do Brasil na produção de cacau levou o País a estruturar, ao longo dos anos, um dos principais parques de beneficia-
mento de amêndoas do mundo. Concentradas no Sul da Bahia – região de Ilhéus – e em São Paulo, as indústrias moageiras abaste-
cem o cada vez mais faminto mercado nacional da indústria do chocolate e derivados. O Brasil é o sexto maior produtor mundial 
de cacau e o sétimo no ranking do beneficiamento, atrás de Holanda, Alemanha, Costa do Marfim, Estados Unidos, Malásia e Gana.

Escala
Industrial scale Brazilian cocoa milling park is one of 

the best in the world and is getting 
more important year after year

Brazil’s tradition in the production of cocoa has led to the implementation, over the years, of one of the main cocoa process-
ing parks in the world. Concentrated in South Bahia – region of Ilhéus – and in São Paulo, the milling industries supply the ever-
increasing national chocolate and cocoa byproducts market. Brazil ranks as sixth biggest cocoa producer in the world and seventh 
biggest cocoa processor, coming after Holland, Germany, Ivory Coast, the United States, Malaysia and Ghana. 

2011, for example, exports amounted to 61 
thousand tons of beans, paste, butter and 
cocoa powder. Walter Tegani, president of 
the entity, understands that the consump-
tion of chocolate is on a rising trend in Brazil 
and that the milling industries could expand 
even further if the production of cocoa beans 
started soaring, too. 

At the milling industry, the quality of the 
cocoa almonds is checked before entering 
the processing run. The idea is to ensure 
the discerning pattern of the product. As 
soon as the almonds reach the conveyor 
belts, their hull is removed. It is the inter-
nal part of the bean that is transformed 
into chocolate. Cocoa is roasted. Then it is 
ground and heated, resulting into liquor, 
one of the most important ingredients 
for the chocolate industry. The bigger the 
amount of liquor, the darker and bitter 

your chocolate bar will taste. The product is 
cooled down and then sent to the factories. 

However, a huge amount of the liquor is 
moved to a new stage. In giant presses, it is 
transformed into powder and cocoa butter, 
the basis for chocolate and also sought by 
the cosmetic industry. The last stage con-
sists of sending everything to the chocolate 
factories in the South and Southeast of Bra-
zil, and also to ports, especially in Bahia.

EM ALTA • xxxxxxxxxx
O consumo de chocolate 

vem aumentando no Brasil

Ano Consumo*

2004 376

2006 404

2008 487

2010 562

(*) Mil toneladas

scale
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A densidade média chega a mil pés por 
hectare, isso intercalado com outras plan-
tas, que garantem o sombreamento quando 
necessário. Quando a planta é nova, requer 
sombra. O cultivo a pleno sol e com irriga-
ção está crescendo no País, puxado pelos 
elevados índices de produtividade. Mesmo 
assim, o sombreamento é necessário nas 
primeiras fases da planta. Na Bahia, o Esta-
do que mais produz o fruto no Brasil, tem 
produtor colhendo 30 arrobas por hectare 
em área de cacau cabruca (sistema ecoló-

gico de cultivo agroflorestal) e quase 150 
arrobas em áreas de pleno sol.

Do plantio até a primeira colheita são 
necessários de três a cinco anos, depen-
dendo da variedade, do solo, das condições 
climáticas e dos tratos culturais. Cada pé 
de cacau pode render até dois quilos de 
amêndoa seca. O número de frutos varia. A 
planta requer temperatura média superior 
a 20ºC e pelo menos 1.500 milímetros de 
chuvas regulares durante o ano. Tempo 
seco é prejudicial para a cultura. Há no 

Brasil centenas de variedades de cacau, mas 
todas são originárias do cruzamento das va-
riedades forasteiras e crioulas.

COLHEITA A colheita é feita manualmen-
te, o que eleva as despesas com mão de obra, 
hoje o principal item na planilha de custos 
do produtor. Utiliza-se o chamado podão, 
instrumento bem afiado e de longo alcance, 
que agiliza o trabalho dos operários. Após 
ficar empilhado na própria lavoura, o cacau 
é transportado para o pátio das fazendas, 

Ciclo
Produção de cacau é estruturada 

em duas safras no Brasil, mas o 
produtor acaba fazendo a colheita 

praticamente no ano todo

Average density is about one thousand 
plants per hectare, intercropped with other 
plants, which provide the necessary shade 
conditions. At their early stage, cocoa plants 
need shade. Plantings in the open and with 
irrigation are now on the rise in Brazil, driven 
by the high productivity rates. Nonetheless, 
shaded conditions are necessary in the early 
development stage. In  Bahia, the State that is 
the leader in production volumes in Brazil, 
there are farmers  who harvest 30 arrobas per 
hectare in an area of “cabruca” cocoa (an eco-
logical agroforestry  cultivation system) and 
almost 150 arrobas in sunshiny areas. 

From planting to first harvest, three to 
five years elapse, depending on variety, soil, 
weather conditions and cultural practices. A 
cocoa plant can yield up to two kilos of dry 
almonds. The number of fruit varies. The 
plants require an average temperature of 
20ºC and, at least, 1,500 millimeters of rain 
a year. Dry weather conditions are not good 
for the crop. There are hundreds of cocoa 
varieties in Brazil, but all of them owe their 
origin to crossings with foreign and creole 
varieties. 

HARVEST  Cocoa is harvested manu-
ally, which makes labor costs rise, currently 
the main item on every producer’s cost 
worksheet. An instrument known as prun-
ing hook is used. It is a sharp tool with a 
long reach, which speeds up the work of 
the employees. After being piled up on the 
farm, cocoa is transported to the farm yards, 
where it is processed. The beans are split 
and the seeds in good condition are taken 
to the fermentation trough, wood boxes 
where the product rests, usually covered 
with banana leaves. 

After five to seven days, depending on 
what is to be done with the almonds – the 
gourmet chocolate making process is differ-
ent, and proceeds slowly -, the cocoa mass 
is then dried. 

Traditionally, the entire process is car-
ried out in the sun, in sheds with removable 
roofs. Artificial drying is faster, but a smoke 
incident, for example, could jeopardize the 
quality of the product. After all these opera-
tions have come to a close, cocoa is ready 
to be stored in sacks or in bulk in clean and 
ventilated warehouses. 

Embora esteja organizada para duas safras por ano – a principal, aproximadamente de novembro a fevereiro, e a temporã, 
de abril a agosto –, a rotina do produtor brasileiro de cacau inclui a colheita do fruto quase que no ano todo. Como se trata de 
uma planta perene, mesmo sem receber os tratos culturais adequados o cacaueiro segue produzindo. A vida útil de um pé de 
cacau pode chegar a 100 anos, mas o ciclo ideal não passa dos 40.

onde ocorre o beneficiamento. O cacau é 
quebrado e as sementes em boas condições 
vão para o cocho de fermentação, caixotes de 
madeira onde o produto respousa geralmen-
te coberto com folhas de bananeira.

Passados de cinco a sete dias, dependendo 
do que se pretende fazer com a amêndoa – o 
processo para a produção de chocolate gour-
met é diferenciado, tornando-se mais lento –, 
a massa de cacau vai para a secagem. Tradi-
cionalmente, o processo é feito sob o sol, em 
galpões com coberturas móveis. A secagem 
artificial é mais rápida, mas um descuido com 
a fumaça, por exemplo, pode comprometer 
a qualidade do produto. Feito isso, ele está 
pronto para ser estocado em sacos ou a granel 
em armazéns limpos e arejados.

Although all preparations are scheduled for two crops a year – the main one, ap-
proximately from November to February, and the off-season crop from April to August 
-, the daily routine of the cocoa farmers consists in harvesting the fruit year-round. As 
it is a perennial plant, even without receiving adequate cultural practices, cocoa trees 
keep yielding fruit. The life cycle of a cocoa tree could last up to 100 years, but the 
ideal cycle stops at 40.

Long

Cocoa production in Brazil is structured into 
two crops a year, but harvest goes year-round

cyclelongoCiclo
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Em 2010, segundo os dados mais recen-
tes do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), os baianos colheram 148,2 
mil toneladas de cacau.

Embora não sejam os municípios que 
mais produzem o fruto, Ilhéus e Itabuna, 
na chamada Costa do Cacau, localizada no 
Sul da Bahia, continuam desde a segunda 

metade do século 18 como a referência na-
cional do setor. É no meio do caminho en-
tre as duas cidades que fica, por exemplo, 
a superintendência estadual da Comissão 
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 
(Ceplac), uma gigantesca área que é con-
siderada o maior centro de pesquisas de 
cacau no mundo. Em Itabuna funcionam 

as principais plantas industriais de moagem 
da amêndoa, partindo dali direto para as 
fábricas de chocolate e derivados. Nas ruas, 
é difícil encontrar alguém cuja história não 
inclua o cacau em algum momento.

Entre os especialistas, é unânime a opi-
nião de que a lavoura baiana está entrando 
em um novo ciclo de crescimento, mas 

A Bahia envolve metade dos 

50 mil produtores de cacau 

em atividade no Brasil e 

projeta a retomada do sucesso 

em seu polo de cultivo

O que a baiana tem

Berço da cacauicultura comercial no Brasil – a primeira plantação foi efetivada em 1746 no município de Canavieiras –, a 
Bahia busca alternativas para recuperar o setor e continuar como o principal produtor nacional da amêndoa. Os reflexos das 
perdas provocadas no começo dos anos de 1990 em decorrência do avanço da vassoura-de-bruxa nas lavouras ainda são muito 
presentes no Estado, em que a atividade envolve metade dos 50 mil cacauicultores do Brasil. 

que precisa de apoio para ganhar fôlego e 
apresentar resultados a médio prazo. Des-
travar o crédito para os agricultores é um 
dos desafios mais urgentes. Estima-se que a 
dívida do setor com o sistema bancário seja 
de aproximadamente R$ 800 milhões. “Este 
é um dos maiores problemas que enfrenta-
mos. Até quem não tem dívida encontra di-
ficuldade para acessar o crédito. Precisamos 
resolver isso para que a região produtora de 
cacau volte a ter a pujança de antigamente”, 
observa Eduardo Salles, secretário estadual 
de Agricultura.

Segundo ele, é com dinheiro na mão 
que o produtor conseguirá fazer o manejo 
necessário na lavoura para aumentar a pro-
dutividade. Enquanto áreas de cacau irriga-
do estão produzindo pelo menos 100 arro-
bas por hectare, na maior parte da região 
cacaueira da Bahia o rendimento médio é 
de no máximo 30 arrobas por hectare. Sem 
rentabilidade, muitos produtores abando-
naram as lavouras. Na região de Ilhéus e de 
Itabuna, fazendas inteiras ficaram para trás. 
E a ausência de tratos culturais mínimos 
acaba dificultando ainda mais o controle da 

vassoura-de-bruxa na região.
“Com produtividade baixa e preços mais 

baixos ainda, o produtor fica longe de co-
brir os custos de produção. Não há cultura 
que sobreviva a isso”, adverte Henrique Al-
meida, ex-presidente da Associação dos Pro-
dutores de Cacau da Bahia e atual diretor 
do Instituto Biofábrica de Cacau. Para que 
a crise da vassoura-de-bruxa fique para trás, 
entidades, empresas e governo concentram 
esforços na qualidade sanitária da lavoura 
cacaueira da Bahia e na agregação de valor 
à propriedade.

AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL

Um passo importante rumo à retoma-
da da lavoura cacaueira na Bahia foi dado 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) às vésperas da 
Rio+20, realizada em junho, no Rio de 
Janeiro. Uma portaria do ministério reco-
nheceu o sistema cabruca de produção 
de cacau – quando a planta é cultivada 
em meio à mata nativa – como uma das 
10 principais premissas da agricultura 
para a construção de uma sociedade 
sem fome e sem miséria e com economia 
sustentável. O cacau cabruca, que predo-
mina na Bahia, foi a única cultura citada 
individualmente pelo governo.

Para o superintendente da Ceplac 
na Bahia, Juvenal Maynart, trata-se de 
um momento importante para a região, 
uma vez que, a partir do reconhecimento 
do governo, a cacauicultura baiana ga-
nha ainda mais legitimidade. “Isso abre 
caminho para que, num futuro, que de-
sejamos próximo, sejam adotadas políti-
cas públicas de Estado para o cultivo do 
cacau com crédito e incentivos”, salienta. 
De acordo com Maynart, uma das prio-
ridades atuais da Ceplac na Bahia é pro-
mover ações que permitem ao produtor 
voltar a ganhar dinheiro com a atividade, 
respeitando o meio ambiente e as ques-
tões sociais.

(lavoura)(lavoura)
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Although no longer being the leading 
cocoa producing municipalities, Ilhéus and 
Itabuna, on the so-called Cocoa Coast, lo-
cated in South Bahia, since the second half 
of the 18th century, the two of them have 
been viewed as a national reference of the 
sector. Halfway between the two towns, for 
example, the state superintendency of the 
Executive Committee for the Cocoa Farming 
Plan (Ceplac) is located, a giant area consid-
ered to be the largest cocoa research center 
in the world. Itabuna is home to most major 
almond milling industries, from where the 
product is shipped directly to the chocolate 
and byproducts factories. In the streets, you 
will hardly find anyone whose history does 
not have any link with this product. 

Among specialists, it is unanimous opin-
ion that the fields in Bahia are beginning a 
new growth cycle, but they need support 
to gain momentum and yield good results 
on the medium run. To unlock credit lines 
for the farmers is a most urgent need. It is 
estimated that bank loans not yet settled by 
the farmers amount to approximately R$ 
800 million. “This is a major problem we are 
facing. Even those farmers with no debts in 
arrears, have difficulty accessing any credit 
lines. We need to solve this problem if the co-
coa producing region is to achieve its wealth 
status of the past”, observes Eduardo Salles, 
State Secretary of Agriculture. 

According to him, only with cash on 

What is so special about bahia
Bahia comprises half of the 50 thousand cotton farmers in activity in 
Brazil and projects to revitalize its production hub

Cradle of commercial cotton farming in Brazil – the first plantation was established in 1746 in the municipality of Canavieiras –, 
Bahia is seeking alternatives to recover the sector and continue ranking as number one producer of the bean in Brazil. The ripple 
effects of the losses in the 1990s, caused by the outbreaks of the dreaded witches’ broom disease, can still be felt around the State, 
where the activity comprises half of the 50 thousand cocoa farmers of Brazil. In 2010, from the most recent data of the Brazilian 
Institute of Geography and Statistics (IBGE), the farmers in Bahia harvested 148.2 thousand tons of cocoa. 

hand, will the farmers be able to carry out all 
the necessary cultural practices to boost the 
productivity rates.  While the irrigated cocoa 
fields are producing at least 100 arrobas per 
hectare, in most areas in Bahia, average yields 
remain at 30 arrobas per hectare. Without 
earning profits, many farmers have quit their 
fields. In the region of Ilhéus  and  Itabuna, 
entire farms were left behind. And the ab-
sence of minimum cultural practices ends up 
making control measures over the witches’ 
broom disease even more difficult. 

“With low productivity rates and even 

lower prices, farmers are unable to cover 
their production costs. There is no crop that 
could survive under such circumstances”, 
warns Henrique Almeida, former president 
of the Bahia State Cocoa Farmers Association 
and current president of the Cocoa Bio Fac-
tory Institute. If the crisis brought about by 
the witches’ broom disease is to be left be-
hind, entities, companies and government 
organs should concentrate efforts on sanitary 
controls focused on the cocoa fields in Bahia, 
without overlooking the question of added 
value.

SUSTAINABLE 
AGRICULTURE

An important step towards the revitalization of the cocoa fields in Bahia was given by 
the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (MAPA) on the eve of the Rio+20, 
held in June, in Rio de Janeiro. A Government Act acknowledges the “cabruca” cocoa 
production system – consisting in growing cocoa plants amid native forests – as one of 
the 10 most important agricultural premises for the construction of a society free from 
hunger and misery, based on a sustainable economy. Cabruca cocoa, which predomi-
nates in Bahia, was the only crop cited by the government on an individual basis.

Ceplac superintendent in Bahia, Juvenal Maynart, maintains that it is an important 
moment for the region, as it starts from a recognition by the government, and cocoa 
farming in Bahia becomes all the more legitimate. “This paves the way for cocoa credit 
and incentive lines to be introduced through state policies in the future, hopefully in the 
near future”, he points out. According to Maynart, one of the present Ceplac priorities 
consists in promoting initiatives that allow the growers to make money from the activity, 
respecting the environment and social questions.
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Para oPara o
Pará, o segundo maior 

produtor nacional, alimenta 
planos arrojados de chegar 

a 2020 com 200 mil hectares 
ocupados com cacau

A tendência é que a médio prazo os pa-
raenses ultrapassem os baianos e invertam 
pela primeira vez a série histórica do setor, 
liderando o ranking brasileiro do cacau.

A iniciativa do governo e da superinten-
dência estadual da Comissão Executiva do 
Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) para 

impulsionar o setor tem nome grande, pro-
porcional ao desafio. Trata-se do Programa 
de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva 
da Cacauicultura no Pará, que já vem dando 
resultados. A meta é distribuir, de graça, 20 
milhões de sementes de pés de cacau por 
ano aos agricultores. “Nossa produção há 

seis anos está crescendo de forma consoli-
dada. Mas há dois anos os resultados têm 
sido melhores, já dentro do que pretende-
mos”, diz o titular da Secretaria de Agricul-
tura do Estado (Sagri), Hildegardo Nunes. 
“Se a demanda é crescente, por que não 
produzir mais?”

topo

Segundo maior produtor nacional de cacau, o Estado do Pará monta um plano arrojado: quer chegar em 2020 com área plan-
tada de pelo menos 200 mil hectares – hoje são cerca de 100 mil – e produção anual de aproximadamente 250 mil toneladas de 
amêndoas. Em 2010, conforme os dados consolidados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 
Estado colheu 59,9 mil toneladas, que geraram renda de R$ 300,4 milhões.

Além de ampliar a área plantada, os pa-
raenses querem melhorar a produtividade, 
que, apesar da presença da vassoura-de-
-bruxa, está bem acima da média da Bahia, 
por exemplo. E para isso, apostam nos tra-
tos culturais e nas sementes e nos clones 
melhorados geneticamente. “Nossa média 
é de pouco mais de 50 arrobas por hecta-
re, mas muitos produtores estão passando 
com facilidade das 65 arrobas por hectare”, 
enfatiza o secretário. “Dentro de alguns 
anos, chegaremos a 100 arrobas por hecta-

re, em média”. Conforme Nunes, o cacau é 
hoje a grande aposta agrícola do Pará tam-
bém porque se adapta aos sistemas agroflo-
restais, contribuindo para a preservação da 
Floresta Amazônica.

Produzindo mais e melhor, os cacaui-
cultores sabem que vão ampliar os ganhos. 
Porém, eles querem mais e focam agora na 
agregação de valor. Por isso, apostam alto 
no cultivo do cacau orgânico. “Embora exi-
ja um manejo mais especializado, o custo 
de produção do orgânico é praticamente o 

mesmo do comum. E essa pequena diferen-
ça é compensada na hora da venda”, frisa 
Nunes. “O orgânico vale mais, atrai o clien-
te internacional e, por ser da Amazônia, é 
negociado a preços mais interessantes”, de-
talha. O secretário calcula que o rendimen-
to fica até 20% acima da média. A origem 
amazônica do cacau do Pará faz com que o 
produto seja exportado até para o Japão. 
“Proporcionalmente, o volume exportado 
é muito pequeno, mas estamos trilhando 
esse caminho também”, reforça.

INDÚSTRIA

No Pará, há três polos produtores 
de cacau. O principal, na região da 
Transamazônica; um no Sul do Estado; 
e outro no chamado Baixo Tocantins. 
Proporcionalmente, é pequeno o nú-
mero de propriedades que reservam 
mais de 100 hectares para o cultivo 
do fruto. “A maioria dos produtores é 
da agricultura familiar e reserva entre 
cinco e 10 hectares à atividade”, expli-
ca o secretário estadual de Agricultura, 
Hildegardo Nunes. Ele destaca que au-
xiliar o desenvolvimento das pequenas 
propriedades é justamente uma das 
metas da expansão da produção de 
cacau no Estado.

Com o tempo, o governo espera 
fazer o fruto render ainda mais. “Espe-
ramos que haja uma evolução natural 
do setor. Ou seja, que a partir do mo-
mento em que tivermos um volume 
significativo de produção, as empresas 
de moagem invistam na região e insta-
lem plantas industriais aqui”, informa. 
“Hoje, exportamos quantidade muito 
pequena e o restante vai para as indús-
trias da Bahia e de São Paulo”, resume. 
O secretário reconhece, porém, que a 
falta de uma infraestrutura de logística 
adequada pode atrapalhar os planos. 
“A situação dos portos e das rodovias 
está melhorando no Estado, mas pre-
cisamos avançar ainda mais”, assinala.
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Second-largest national cocoa producer, the State of Pará is devising a bold plan: at least 200 thousand hectares devoted 
to cotton, by 2020  - compared to the present 100 thousand hectares – and an annual production of approximately 250 thou-
sand tons of cocoa beans. In 2010, according to the latest consolidated data released by the Brazilian Institute of Geography 
and Statistics (IBGE), the State harvested 59.9 thousand tons, which brought in revenue of R$ 300.4 million. It is believed that 
in the medium run the farmers of Pará will outstrip their counterparts in Bahia and, for the first time, reverse the historical 
series, taking the leadership in Brazil’s cocoa production volumes. 

The initiative by the government 
and by the State Superintendency of 
the Executive Committee for the Cocoa 
Farming Plan (Ceplac) to drive the sec-
tor up, is known by a very big name, 
proportional to the challenge. It is in 
fact the Development Program for the 
Cocoa Farming Production Chain in 
Pará, which has already been yielding 
good results. The target is to distribute, 
free of charge, 20 million cocoa seeds 
to the farmers a year. . “Our production 

has been growing in consolidated form 
for six years. But the results have been 
more encouraging over the past two 
years, within the boundaries of what we 
wish”, says the head of the State Agri-
culture Secretariat (Sagri), Hildegardo 
Nunes. “If demand is on the rise, why 
shouldn’t we produce more?”

Besides expanding the planted area, 
the farmers in Pará wish to improve the 
productivity levels, which, in spite of 
the witches’ broom disease outbreaks, 

are way above the average in Bahia, for 
example. To this end, they bet on cul-
tural practices, seed and genetically en-
hanced clones.  “Our average is slightly 
above 50 arrobas per hectare, but many 
farmers are producing 65 arrobas per 
hectare”, the secretary declares. “In a 
few years’ time, we will hit the average 
of 100 arrobas per hectare”. According 
to Nunes, cocoa is now the big agricul-
tural bet in Pará for reasons that include 
its adaptation to agroforestry systems, 

contributing towards the preservation 
of the Amazon Jungle.

Producing more and better quality is 
the way out for cocoa farmers to boost 
their revenues. However, they want 
more and are now focused on added 
value schemes. That is why they are bet-
ting on organic cocoa. “Although requir-
ing specialized management practices, 
the production cost of organic cocoa 
matches conventional cocoa costs. And 
this minor difference is compensated at 

sales”, Nunes argues. “Organic cocoa 
fetches better prices, attracts interna-
tional buyers and, as a native Amazon 
plant, it is negotiated at more favorable 
prices”, he specifies. The secretary esti-
mates that the profits remain 20% above 
average. The Amazonian origin of the 
cocoa produced in Pará has attracted 
clients even from Japan. “Proportion-
ally, the exported volume is very small, 
but we are getting on track on that 
score, too”, he insists.

INDUSTRY

In Pará, there are three production 
hubs. The main one, in the Trans-Ama-
zon  region; one in the southern portion 
of the State; and the other in the so-called 
Low Tocantins.  Proportionately, there 
are only few farms that devote more than 
100 hectares to cocoa. “The majority of 
the growers belong to family farming 
operations, where 5 to 10 hectares are 
devoted to the activity”, explains Hilde-
gardo Nunes, State Agriculture Secretary. 
He points out that one of the targets 
consists in boosting the development of 
small family farming operations with the 
aim to increase the cocoa production vol-
umes in the State.

As time goes by, the government 
hopes to make this fruit even more profit-
able. “We hope a natural evolution move 
of the sector will unfold. That is to say, 
from the moment we have a significant 
production volume, the milling compa-
nies will act accordingly, installing new 
industrial plants around here”, he says.

“Currently, we export very small 
amounts and the remainder is sent to the 
industries in Bahia and São Paulo”, he 
summarizes. Nonetheless, the secretary 
acknowledges that the lack of an appro-
priate logistic infrastructure might cause 
problems to the plan. “The situation 
of the ports and roadways is improving 
throughout the State, but further prog-
ress is needed”, he concludes.

To the topPará, second-largest national 
producer, harbors bold plans 
to have 200 thousand hectares 
devoted to cotton, by 2020 top
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A situação só não é considerada grave, 
por parte dos especialistas, porque boa par-
cela dos que plantam cacau possui proprie-
dades consideradas pequenas – em torno 
de 100 hectares – e aproveita a mão de obra 
familiar.

Não há números oficiais que atestem 
o problema, mas os produtores afirmam 
que a disputa por operários com os setores 
extrativista e da construção civil é cada vez 
maior. Os que ficam acabam aumentando o 

percentual deste item na planilha de gastos. 
“Aqui, a mão de obra custa pelo menos 20% 
acima do que é pago no Pará e na Bahia”, 
garante Nemésio Guedes Brandão, da su-
perintendência local da Comissão Executi-
va do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac).

Em 2010, o Estado produziu 17,5 mil to-
neladas de amêndoas, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
o que rendeu ganhos de quase R$ 100 
milhões aos agricultores. A produção vem 

sendo mantida. Entretanto, assim como no 
Pará, em Rondônia os planos para a déca-
da são arrojados. “Poderemos chegar a 30 
mil toneladas de colheita logo depois de 
2020”, afirma. Atualmente, a produtividade 
média é de aproximadamente 40 arrobas 
por hectare, mas cada vez mais lavouras 
estão registrando picos de até 100 arrobas 
por hectare. “Vamos crescer em área e em 
produtividade. Nossa lavoura de cacau che-
ga a 40 mil hectares; destes, 10 mil hectares 

The situation is not taken as very serious 
by cocoa specialists simply because most co-
coa fields belong to family farmers – about 
100 hectares - and they rely on family labor. 

There are no official figures that attest to 
the problem, but farmers comment that the 
competition for workers with the extractiv-
istic sectors and civil construction is getting 
tighter and tighter. The ones that decide to 
work on the farms turn into a burden on the 
cost worksheet.  “Around here, labor costs 
are 20%  above the levels paid in Pará and Ba-
hia”, says Nemésio Guedes Brandão, of the 
local superintendency of the Executive Com-
mittee for the Cocoa Farming Plan (Ceplac).

In 2010, the State produced 17.5 thou-
sand tons of cocoa almonds, according to 
the Brazilian Institute of Geography and 
Statistics (IBGE),  which translated into al-
most R$ 100 million  for the farmers. The 
production volumes have been maintained. 
Nonetheless, like what happens in Pará, in 
Rondônia the plans for the decade are very 
bold, too. “We could reach 30 thousand tons 
soon after the year 2020”, he says. Currently, 

average productivity rates are approximately 
40 arrobas per hectare, but more and more 
farms are registering records of 100 arrobas 
per hectare. “We are going to improve in area 
and productivity. Our cocoa areas amount 
to 40 thousand hectares; of which, 10 thou-
sand are still in their development stage and 
will start yielding fruit in three or four years. 
Once this happens, we will have significant 
gains”, says Brandão.

Although facing labor problems, the 
farmers in Rondônia take advantage of the 
vast areas available for crop expansion, in 
association with the preservation of the Ama-
zon Jungle. “We have much land available for 
future plantings, should demand continue 
rising. The warm climate and our soil are 
ideal for cocoa plantations, and the witches’ 
broom disease is under control”, says the Ce-
plac technician. “Furthermore, the farmers 
are only indebted to a small degree. We have 
every condition to expand our crop. After all, 
who doesn’t want to grow cocoa trees?”, he 
jokes, observing that, in the case of the fruit, 
sales and payment are no problem at all.

Assim como em terras baianas e paraenses, a retomada do setor do cacau entusiasma os agricultores em Rondônia. Esse 
Estado, o terceiro maior produtor do fruto no Brasil, igualmente alimenta planos para ampliar a lavoura. Nesse caso, porém, 
não é a vassoura-de-bruxa que preocupa – a praga está sob controle e o clima quente ajuda nisso –, mas sim a carência e o custo 
elevado da mão de obra. 

Os

Terceiro maior produtor enfrenta problemas com o custo da mão de 
obra, mas está livre da vassoura-de-bruxa, em plena região amazônica

Just like in Pará and Bahia lands, the revitalization of the cocoa sector brings smiles to 
the farmers in Rondônia. The State, ranking as third largest producer in Brazil, is equally 
harboring plans to expand its fields. In this case, however, it is not the witches’ broom 
disease that causes concern – the pest is under control and the warm climate is also a 
factor in this control – but the shortage and high cost of labor is the real concern.

Challenges

ainda estão em fase de desenvolvimento e 
começarão a produzir dentro de dois e três 
anos. A partir disso, teremos um ganho sig-
nificativo”, diz Brandão.

Se enfrentam problemas com a mão de 
obra, os agricultores de Rondônia têm van-
tagens importantes na busca pela expansão 
da cacauicultura, aliada inclusive na preser-
vação da Floresta Amazônica. “Temos muita 
terra disponível para futuros plantios caso 
a demanda continue crescente. O clima 
quente e o solo são ideais para o cacau e a 
vassoura-de-bruxa está absolutamente con-
trolada”, ressalta o técnico da Ceplac. “Além 
disso, o grau de endividamento do produ-
tor é baixíssimo. Temos tudo para aumentar 
a lavoura. Afinal, quem não quer plantar 
cacau? É mais fácil de vender do que ouro”, 
brinca, observando que, no caso do fruto, 
há certeza da venda e pagamento garantido.

dedesafios Rondôniafaced bydesafios
Third-biggest producer faces labor cost 

problems, but is free from the witches’ broom 
disease, right in the middle of the Amazon region
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O Estado e os produtores sabem que 
é possível dar a volta por cima”, diz Enio 
Bergoli, secretário estadual de Agricultu-
ra, Abastecimento, Aquicultura e Pesca. 
Segundo ele, atualmente a produção de 
cacau representa pequena fatia no bolo 
agropecuário do Estado, mas o objetivo é 
aumentá-la gradativamente.

“No começo dos anos 2000, quando 

a vassoura-de-bruxa apareceu oficialmen-
te nas nossas lavouras de cacau, tivemos 
queda acentuada no setor. O volume pro-
duzido caiu 40%. E isso que já tínhamos 
alguns exemplos da Bahia e conseguimos 
evitar que o problema fosse maior”, recor-
da o secretário. A partir disso, começou a 
ser gestado um plano para recuperar a la-
voura cacaueira. A mobilização reuniu ór-

gãos governamentais e entidades ligadas à 
agricultura.

As medidas para estimular a retoma-
da da cacauicultura no Estado incluem 
a distribuição de clones tolerantes à 
vassoura-de-bruxa e mais produtivos. A 
substituição de plantas doentes por mu-
das geneticamente melhoradas deverá se 
refletir em mais produtividade nos próxi-

Espírito Santo inspira-se em outra cadeia produtiva para projetar a 
retomada do cacau, com investimentos em genética e tecnologia

O Espírito Santo, que perdeu para Rondônia o posto de terceiro maior produtor de cacau do Brasil, busca na crise que atin-
giu o setor do café na década de 1960 o incentivo para recuperar a lavoura cacaueira. “Tivemos praticamente que erradicar as 
plantações de café e hoje somos referência. O produto representa quase metade do valor bruto da nossa agricultura.

do    caféO

exampleFollowing the

Espírito Santo gets its inspiration from 
another productive chain to project the 

revitalization of cocoa farming, with 
investments in genetics and technology

Espírito Santo, which lost to Rondônia its position as third-largest cocoa produc-
er in Brazil, resorts to the crisis that hit the coffee sector in the 1960s as incentive to 
recover its cocoa farming operations. “We were practically forced to eradicate our 
coffee plantations and now we are a reference. The product represents almost 50% 
of the gross value of our agriculture.exemploexemplo

mos anos. A expectativa é de que, com a 
ajuda do clima, em 2015 o Estado volte às 
cerca de 14 mil toneladas de amêndoas 
produzidas por safra. “Com o domínio de 
tecnologia e com crédito, nossos produto-
res estão melhorando suas lavouras para 
logo colherem frutos melhores”, assegura 
Bergoli.

No Espírito Santo, a lavoura cacaueira 
está concentrada na região do município 
de Linhares, posicionado entre os que 
mais produzem o fruto no Brasil. “Dos 
23 mil hectares plantados de cacau no Es-
tado, 20 mil estão em Linhares. Cerca de 
80% da nossa produção se encontra nas 
margens do Rio Doce ou perto delas”, fi-
naliza o secretário.

of coffee

The State and the farmers know 
there is a way to make a complete 
comeback”, comments Enio Bergoli, 
state secretary of Agriculture, Supply, 
Aquaculture and Fisheries. According 
to him, currently cocoa farming repre-
sents just a small portion in the State’s 
agricultural chunk, but the goal is to get 
it to a rising trend.

“In the early 2000s, when the witch-
es’ broom disease was officially detected 
in our cocoa fields, the sector endured 
hefty losses. The volume fell 40%. Not to 
mention the fact that we had already had 
the example of Bahia, which gave us the 
chance to prevent the problem from get-
ting even worse”, the secretary recalls. 
This gave us grounds for figuring out a 
recovery plan for our cocoa crop. The 
move attracted government organs and 
entities linked with the sector.

The measures to encourage the 
cocoa farming revitalization moves 
throughout the State include the distri-

bution of clones that are more produc-
tive and tolerant to the witches’ broom 
disease. The replacement of weakened 
plants with genetically enhanced seed-
lings should reflect in higher productiv-
ity rates over the coming years. Should 
climate conditions be favorable, the ex-
pectation is for the State to resume its 
approximately 14 thousand tons a year, 
by 2015. “By mastering appropriate 
technologies and available credit lines, 
our farmers are improving their fields 
and will soon be reaping the results”, 
Bergoli assures.

In Espírito Santo, the cocoa fields 
are concentrated in the region of Lin-
hares, lying in-between the leading 
cotton producing regions in Brazil. “Of 
the 23 thousand hectares devoted to 
cocoa in the State, 20 thousand are in 
Linhares. Approximately 80% of cocoa 
beans are produced along the margins 
of the River Doce, or on its surround-
ings”, the secretary concludes.
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“Mas este número está defasado. Chegare-
mos a 30 mil toneladas em 2012”, trata logo 
de avisar Ademir Venturin, produtor, vereador 
e dirigente da Cooperativa Agroindustrial 
da Transamazônica (Coopatran), que reúne 
dezenas de pequenos cacauicultores do mu-
nicípio. “Temos hoje em Medicilândia cerca 
de 30 mil hectares de terra destinados à pro-
dução de cacau. Nossa produtividade média é 
de 66 arrobas por hectare, uma das melhores 
do Estado e do País”, destaca. Ele salienta que, 
além do volume, o cacau da região é de alta 
qualidade. “Quem diz isso é a Ceplac. Pesqui-
sas mostram que nossa amêndoa é uma das 
melhores do mundo”, orgulha-se.

A história do cacau na região da Rodovia 
Transamazônica começou em 1972, com a dis-
tribuição e a ocupação de lotes de terras. “Vie-
ram colonizadores de várias regiões do Brasil e 

Onde fica a capital do

“This number is not a mirror of the real-
ity.  We will harvest 30 thousand tons in 2012”, 
ponders Ademir Venturin, producer, city coun-
cil member and president of the Trans-Amazo-
nian Agroindustrial Cooperative (Coopatran), 
whose associate members are small-scale co-
coa farmers in the municipality. “Currently, 
30 thousand hectares of land in Medicilândia 
are devoted to  cocoa. Average productiv-
ity reaches 66 arrobas per hectare, one of the 
highest in the State and Country”, he notes. 
He insists that, beside the volume, the cocoa 
produced in the region is of high quality. “This 
is Ceplac’s opinion. Research works have con-

firmed that our almonds are among the best in 
the world”, he proudly notes.

The history of cocoa along the Trans-Am-
azonian Highway started back in 1972, when 
stretches of land were distributed and occu-
pied. “Settlers from different regions across 
Brazil arrived here and agriculture was soon 
characterized by diversification”, he explains. 
“Cocoa crops adapted well and began to pre-
dominate, in spite of the witches’ broom dis-
ease, which has always been around here, even 
before appearing in Bahia”. According to him, 
against the pest, the growers resort to what they 
call “diligent cultural practices”.

A Bahia é o Estado que mais produz 
cacau na atualidade e a região dos mu-
nicípios de Ilhéus e Itabuna, no litoral 
sul baiano, é o berço do setor no Bra-
sil. No entanto, a capital nacional do 
cacau fica a milhares de quilômetros 
dali. É em Medicilândia, no Pará, onde 
mais se produz amêndoas. De acordo 
com os dados consolidados mais re-
centes divulgados pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
o município de 27,3 mil habitantes – 
tendo quase 80% de seus moradores 
na zona rural – colheu 21,1 mil tone-
ladas de cacau em 2010.

A Bahia domina o 
cultivo de cacau, mas 
o principal município 
produtor se localiza 
a quilômetros dali: é 
Medicilândia, no Pará

a agricultura acabou sendo bem diversificada”, 
explica. “Mas o cacau adaptou-se bem e pre-
dominou, apesar da vassoura-de-bruxa, que 
sempre existiu aqui, antes mesmo de aparecer 
na Bahia”. Segundo ele, contra a praga os pro-
dutores utilizam principalmente “o capricho 
nos tratos culturais”.

CHOCOLATE FINO Dentro do ousado 
plano do governo do Estado, que pretende 
tornar o Pará o maior produtor nacional do 
fruto, os produtores de Medicilândia sonham 
em triplicar a produção. “Temos área e tecno-
logia para isso”, garante Ademir Venturin, diri-
gente da Cooperativa Agroindustrial da Tran-
samazônica (Coopatran). Ele salienta que a 
expansão acontecerá em sintonia com o meio 
ambiente. “Junto com o cacau conservamos a 
mata e plantamos cerca de 15 tipos de árvores 
para a produção de madeira. Paralelo a isso, 
produzimos frutas, ou seja, estamos em equilí-
brio com a natureza”, garante.

Para agregar mais valor à propriedade, 
uma vez que em torno de 50% do que o pro-
dutor ganha com um hectare de cacau é desti-
nado a cobrir os custos, em Medicilândia e nos 
arredores começaram a ocorrer investimentos 

na fabricação de chocolate fino. Desde 2010, 
a própria Cooperativa Agroindustrial da Tran-
samazônica produz, ainda que em pequena 
escala, chocolates com 30%, 50% e 70% de ca-
cau. “Estamos nos adaptando e, por enquan-
to, comercializando no mercado regional. Mas 
queremos alçar voos mais altos”, revela o diri-
gente da entidade.

Além de atrair para a região a unidade fa-
bril de uma grande empresa de moagem da 
amêndoa, os cacauicultores estão dispostos 
a irem atrás de recursos para montarem a es-
trutura necessária e fazerem a moagem. “Ao 
invés de vendermos a amêndoa, podemos 
fazer a moagem aqui e entregar uma pasta 
de cacau de alta qualidade para as indústrias 
de chocolates da região gaúcha de Gramado, 
por exemplo. Por que não?”, questiona Ade-
mir Venturin. 

O dirigente lamenta apenas que a falta 
de infraestrutura apropriada pode atrapalhar 
um pouco os planos. “Precisamos de eletrifi-
cação adequada na zona rural e de estradas 
para escoar a produção”, salienta. “O asfalto 
mais próximo está a 40 quilômetros da cida-
de, na metade do caminho para o município 
de Altamira”.

cacaucacau Where is the capital ofcocoacocoa
Bahia masters the cultivation of cocoa, but the 

municipality that leads production is located 
kilometers away: Medicilândia, in Pará

Bahia is currently the State that is the leading producer of cocoa and the region of 
the municipalities of Ilhéus and Itabuna, on Bahia’s southern coastal area, is the cradle 
of the sector in Brazil. Nonetheless, the national cocoa capital is located thousands of 
kilometers away. It is Medicilândia, in Pará, where the most almonds are produced. 
According to consolidated data released by the Brazilian Institute of Geography and 
Statistics (IBGE), the 27.3 thousand people municipality – with almost 80% of them 
living in the countryside – harvested 21.1 thousand tons of cocoa in 2010.

FINE CHOCOLATE Within the bold State 
Government plan, intended to transform Pará 
into the leading national producer of the fruit, 
the farmers in Medicilândia dream of tripling 
their production volumes. “There is enough 
area and technology on hand to accomplish this 
target”, says Ademir Venturin, president of the 
Trans-Amazonian Agroindustrial Cooperative 
(Coopatran ). He adds that any expansion will 
take place in harmony with the environment. 
“Along with our cocoa fields we also preserve 
the forest and we grow some 15 varieties of 
trees for our timber needs. At the same time, we 
produce fruit, meaning that we are in harmony 
with nature”, he guarantees. 

So as to add more value to the property, 
seeing that 50% of all gains derived from one 
hectare of cocoa is just for covering the pro-
duction costs. In Medicilândia and surround-
ings there have been investments into the 
production of fine chocolate. Since 2010, the 
Trans-Amazonian Agroindustrial Cooperative 
has been producing, though on a small scale, 
chocolates that contain 30%, 50% and 70% 
of cocoa. “We are now trying to adapt and, 
for the time being, trading only in the local 
market. And we want to fly higher”, says the 
official of the entity.

Besides attracting a factory of a huge al-
mond milling company to the region, the cocoa 
farmers are willing to go after the necessary re-
sources for mounting a big structure and start 
milling cocoa beans. “Instead of selling the al-
monds, we can do the milling process here and 
deliver cocoa paste of high quality to the choco-
late industries in the Rio Grande do Sul region 
of Gramado, for example. Why not? Wonders 
Ademir Venturin. 

The official regrets that the lack of appro-
priate infrastructures might cause problems 
to the plans. “We need appropriate electric-
ity installations in the rural settings and roads 
to transport our products”, he stresses. “The 
nearest paved road is 40 kilometers away from 
the town area, halfway to the municipality of 
Altamira”.
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É com a experiência de ex-ministro e 
ex-banqueiro que o empresário fala dos 
altos e baixos vividos no setor e ainda faz 
planos para o futuro.

Calmon de Sá começou a produzir ain-
da na década de 1960, quando comprou 
sua primeira fazenda na região cacaueira 
da Bahia. Estimulado pelos ganhos que a 
lavoura garantia naquela época, tratou de 
investir em novas propriedades, que iam 
de 50 a mais de mil hectares. Foi nestas 
áreas que na safra 1994/95 a Cantagalo re-
gistrou a produção recorde de 128,6 mil 

arrobas. A vassoura-de-bruxa já rondava a 
região e, a partir dali, a produção passaria 
por um momento de sucessivas quedas. 
“Em 1998 o problema já havia avançado 
para todas as fazendas e tivemos que agir”, 
lembra o empresário, dizendo que a pri-
meira medida foi investir em clonagem e 
enxertia.

Os resultados demoraram a aparecer, 
mas atualmente a Cantagalo vem apre-
sentando crescimento na produção. A 
vassoura-de-bruxa já não assusta mais, em-
bora exija cuidado redobrado na maioria 

das áreas. A safra 2009/10, que foi acima 
da média em toda a Bahia devido às con-
dições climáticas favoráveis, teve a melhor 
marca pós-queda dos anos 1990, fechando 
com 89 mil arrobas produzidas. “Em com-
paração com o ano anterior, o crescimen-
to foi de 50%. Isso não acontecia desde 
1978”, afirma. Para 2012, a expectativa é 
chegar a 75 mil arrobas.

MICROÁREAS Apesar do bom momen-
to, o empresário diz que nos últimos anos 
foram raras as safras que fecharam com 

O empresário Ângelo Calmon de Sá é o maior produtor brasileiro da 
amêndoa, explorando-a em 12 fazendas no interior da Bahia

It is with the experience as former min-
ister and former banker that the entrepre-
neur talks about the ups and downs expe-
rienced by the sector, and he still harbors 
plans for the future.

Calmon de Sá started his cocoa farm-
ing operations back in the 1960s, when he 
bought the first farm in the cocoa region 
in Bahia. Encouraged by the gains derived 
from the crop at that time, he decided to 
invest in more farms, which ranged from 
50 to upwards of one thousand hectares. It 
was in those areas that in the 1994/95 crop 
year, Cantagalo registered the record yields 
of 128.6 thousand arrobas. The witches’ 
broom disease was already around the re-
gion and, from that time onward, the crop 
experienced a series of setbacks. “In 1998 
the scourge had already spread throughout 
most farms and we had to act”, recalls the 
entrepreneur, saying that the first measure 
consisted in investing in clones and grafting. 

The results took a long time to appear, 
but currently Cantagalo is experiencing 
higher yields. The witches’ broom disease 
is no longer a threat, although requiring 
double care in most areas. The 2009/10 
crop achieved higher than normal yields in 
Bahia due to favorable weather conditions, 
and celebrated the best mark after the set-

backs in the 1990s, reaching a volume of 89 
thousand arrobas. Compared to the previ-
ous year, it was an increase of 50%. This 
had not happened since 1978”, he says. For 
2012, the expectation is for 75 thousand 
arrobas.

MICROAREAS Although going through 
a good moment, the entrepreneur admits 
that rare crops over the past years resulted 
into satisfactory revenue. “The cocoa pro-
duction cost is very high”, analyzes Calmon 
de Sá, explaining that labor costs are the 
real culprit.  “You must pay a little more 
if you want to keep the employees in the 
field. We are now competing with the cities 
for labor”, he ascertains.

To add value to the farms, Calmon de 
Sá bets on continuous field improvement, 
whilst also using the cocoa fields for the 
production of timber and fruit. Within 
the farms there are micro-areas which, ac-
cording to the entrepreneur, “are treated 
like flower gardens”, setting an example to 
technicians and employees.  “Our target is 
to reach average yields of 100 arrobas per 
hectare. We have the technology on hand 
and we depend on three basic factors: 
plant DNA, our father in heaven and appro-
priate management”, he summarizes. 

O engenheiro civil que, quando jovem, ingressou como auxiliar em uma das maiores companhias do País e uma década 
depois saiu como membro da diretoria é hoje o rei do cacau no Brasil. Ângelo Calmon de Sá, 76 anos, está à frente da Agrícola 
Cantagalo desde a fundação, em 1973. A empresa possui 12 fazendas no interior da Bahia, que, juntas, somam em torno de 5 
mil hectares, a maior parte destinada à produção do fruto.

receita satisfatória. “O custo de produção 
do cacau é muito alto”, analisa Calmon de 
Sá, explicando que a maior demanda é da 
mão de obra. “É preciso pagar um pouco 
mais para manter os trabalhadores qualifi-
cados no campo. Hoje, estamos disputan-
do mão de obra com a cidade”, constata.

Para agregar valor às propriedades, 
Calmon de Sá aposta na melhoria contí-
nua da lavoura e no aproveitamento da 
área do cacau para a produção de frutas 
e de madeira. Dentro das fazendas há 
microáreas que, segundo o empresário, 
“são tratadas com o mesmo cuidado de 
um jardim”, servindo de exempo para 
técnicos e operários. “Queremos chegar 
à produção média de 100 arrobas por 
hectare. Temos tecnologia para isso e 
dependemos de três coisas basicamente: 
do DNA da planta, do Papai do Céu e do 
manejo adequado”, resume.

cacaurei doO

kingCocoa
Ângelo Calmon de Sá, entrepreneur 
and businessman, is the leading cocoa 
producer in Brazil, with 12 farms devoted 
to the crop in the interior of Bahia

The civil engineer, who, as a young guy, joined one of the biggest companies in Brazil 
as an assistant, and a decade later left the company as a board member, is now the king 
of cocoa in Brazil. Ângelo Calmon de Sá, 76, is the chief-executive officer of Agrícola 
Cantagalo since its foundation, in 1973. The company owns 12 farms in the interior of 
Bahia, which, together, total some 5 thousand hectares, most of them devoted to cocoa.rei
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Dados do Instituto Cabruca apontam 
que até 70% dos 519 mil hectares cultiva-
dos com cacau na Bahia – segundo dados 
de 2010, consolidados pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
– são no regime cabruca. “Na verdade, 
produzimos mais do que cacau. Ao con-
servar a mata e as nascentes, nos tornamos 
produtores inclusive de água”, destaca o 
cacauicultor Fernando Botelho Lima, de 
70 anos, do município baiano de Barro 
Preto. Ele é membro da Cooperativa Ca-

bruca, que há 10 anos reúne mais de 60 
produtores do Sul do Estado.

A principal reivindicação da entidade 
é que os governos estadual e federal se 
unam na criação de um incentivo para os 
produtores do regime cabruca. “Entende-
mos que deve haver alguma compensação 
pelo trabalho ambiental que fazemos, lite-
ralmente há séculos”, diz. Lima alerta que, 
por falta de tal incentivo, “muita gente está 
vendendo as fazendas por pouco mais de 
nada para que criadores de gado derru-

bem a mata e a transformem em pastagem 
para o gado”.

Antônio Zugaib, técnico da Ceplac na 
Bahia e mestre em Economia Rural, ob-
serva que a criação de um selo oficial de 
origem para o cacau cabruca valorizaria o 
produto da região, ajudando no processo 
de retomada da lavoura do cacau na Bahia. 
Chefe do núcleo de extensão da Ceplac no 
município de Itabuna, o agrônomo Ed-
naldo Ribeiro Bispo acredita que o Brasil 
caminha para a criação de um selo verde 

Sistema de produção cabruca, que alia o 
cacau e a mata nativa, predomina na Bahia, 

com cerca de 70% dos 519 mil hectares

CONTRA O 
DESMATAMENTO

Em uma década, 12 mil quilômetros 
quadrados de floresta – área que repre-
senta oito vezes o tamanho da cidade 
de São Paulo – desapareceram para 
dar espaço a mais de 2 milhões de ca-
beças de gado em São Félix do Xingu, 
no Sul do Pará. O título de campeão de 
desmatamento na Amazônia levantou 
barreiras de mercado contra a carne do 
município, que agora aposta no cacau 
como fonte de renda e de recuperação 
ambiental. Entre 2010 e 2011, o desma-
tamento caiu quase 60% no município, 
segundo o Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (INPE). Isso porque a 
lavoura cacaueira está crescendo à som-
bra de espécies nativas.

A produção da amêndoa quadrupli-
cou em cinco anos e alcançou 1,5 mil 
toneladas em 2010, de acordo com os 
dados mais recentes do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
O cacau vem sendo usado para recom-
por a vegetação em áreas desmatadas e 
garante fonte de renda, sobretudo para 
os pequenos produtores, com menos 
de 100 hectares de terra. Em maior nú-
mero, eles representam menos de 4% 
do território de São Félix, e são parte 
importante na engenharia de sustenta-
bilidade ambiental.

para o cacau cabruca.
Bispo é um dos coordenadores do 

projeto Barro Preto, que, com o apoio da 
iniciativa privada, instalou unidades de-
monstrativas sob a lógica da conservação 
produtiva. “Até pouco tempo atrás se fazia 
agricultura observando os aspectos econô-
micos e sociais. Agora, mudou um pouco. 
A agricultura precisa ser economicamente 
viável, socialmente justa e ambientalmente 
correta”, destaca. A iniciativa foi apresenta-
da pela Ceplac durante a Rio+20, confe-
rência das Nações Unidas sobre desenvol-
vimento sustentável, realizada em junho, 
no Rio de Janeiro.

CONSERVAÇÃO Criada em 1999, a 

Associação dos Agricultores em Regime 
de Economia Familiar da Pedra Lascada 
integra o projeto Barro Preto. São 68 
famílias que, além do cacau, cultivam 
hortifrutigranjeiros e ainda produzem 
e comercializam produtos como sucos, 
licores e doces. Por meio de programas 
do governo federal, parte da produção 
vai para entidades carentes e escolas pú-
blicas da região. Por mês, eles arrecadam 
cerca de R$ 30 mil – sem contar a venda 
do cacau –, recurso que ajuda a movi-
mentar a economia de Barro Preto. “Até 
a nossa produção de cacau está evoluin-
do”, garante o presidente da associação, 
Manoelito Vieira Rodrigues.

Também dentro do projeto de conser-

vação produtiva está se criando uma rotina 
que permita ao produtor de cacau intervir 
na mata de forma controlada para garantir 
a viabilidade da produção. Um projeto-
-piloto fez, em 12 propriedades, um in-
ventário das árvores de sombra. “Quando 
há mais sombra do que o necessário, é 
preciso fazer um plano de manejo e enca-
minhar para os órgãos ambientais. Quere-
mos melhorar este processo, aumentando 
a produção de cacau sem colocar a fauna e 
a flora em risco”, assegura Bispo.

Para os mais desavisados, soa até como brincadeira quando um produtor baiano, por exemplo, aponta para a mata e diz que 
ali está sua plantação de cacau. Mas é exatamente assim que há 260 anos é cultivada boa parte da lavoura cacaueira na Bahia, 
Estado que concentra em torno de 60% da produção nacional. Trata-se do chamado regime cabruca, sistema agroflorestal que 
alia cacau e mata nativa, contribuindo para a conservação ambiental.

Cacau é verde, sim, senhorsenhor
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Data released by the Cabruca Institute 
maintain that up to 70% of the 519 thousand 
hectares planted to cocoa in Bahia – from 
2010 data, released by the Brazilian Institute 
of Geography and Statistics (IBGE) – fit into 
the cabruca system. “As a matter of fact, we 
produce more than just cocoa. By preserv-
ing the forests and river sources, we are even 
water producers”, says cocoa farmer Fernan-
do Botelho Lima, 70, from the municipality 

of Barro Preto, in Bahia. He is a member of 
the Cabruca Cooperative, in operation for 10 
years and comprising upwards of 60 mem-
bers, all of them cocoa farmers in the State.

A major claim of the entity is to get both the 
federal and state governments to jointly create 
an incentive for the farmers in the cabruca sys-
tem.  “We understand that we deserve some 
kind of reward for the environment-oriented 
work we carry out”, he says.  Lima warns that, 

for the lack of such an incentive, “many farm-
ers are selling their farms to livestock rearers 
for almost nothing, who will certainly knock 
down the forest for opening pasturelands”. 

Antônio Zugaib, Ceplac technician in Ba-
hia and master in Rural Economy, observes 
that the creation of an official label of origin for 
cabruca cotton would add value to the prod-
uct of the region, lending support to the cocoa 
revitalization process in Bahia. Head of the 

Cabruca production System, 
cocoa in association with 
native forests, predominates in 
Bahia, with about 70% of the 
519 thousand hectares

Cocoa is green  

For the unacquainted, it may sound like a joke when a farmer in Bahia, for example, points to the forest and says his cocoa field is 
right there. It is exactly what has been happening for over 260 years. That is how most of the cocoa fields in Bahia are cultivated. It is 
the State that concentrates about 60% of the national production volumes. It is known the cabruca system, agroforestry system that 
associates native forest with cocoa trees, contributing towards environmental preservation. 

Ceplac extension nucleus in the municipality 
of Itabuna, agronomist Ribeiro Bispo believes 
that Brazil is on the way for the creation of a 
green label for the cabruca cocoa.

Bispo is one of the coordinators of the 
Barro Preto Project, which, with support from 
private initiative, set up demonstration units 
under the logics of productive conservation. 
“Up to some time ago, agriculture was solely 
based on social and economic aspects. Now, 
things have changed a little. Agriculture must 
be economically viable, socially fair and envi-
ronmentally correct”, he insists. The initiative 
was presented by members of Ceplac during 
the Rio+20, United Nations Conference on 

Sustainable Development, held in June, in Rio 
de Janeiro.

CONSERVATION Created in 1999, the 
Pedra Lascada Family Farmers’ Association 
has also joined the Barro Preto Project. In all, 
there are 68 families who, besides cocoa, cul-
tivate vegetables and fruit, and produce and 
sell products like juices, liquors and sweets. 
Through a federal government program, 
part of the products are destined for chari-
ties and public schools in the region. Monthly 
revenues amount to about R$ 30 thousand 
– excluding cocoa sales -, resource that helps 
drive the economy of Barro Preto. “Even our 

cocoa production is making strides”, admits 
the president of the association,  Manoelito 
Vieira Rodrigues.

Furthermore, within the productive con-
servation project, a routine is being created 
that allows the cocoa farmers to intervene in 
the forest in controlled form to ensure pro-
duction viability. A pilot project conducted an 
inventory of all the shade trees in 12 farms. 
“When there is more shade than what is neces-
sary, a management plan has to be figured out 
and forward it to the environmental organs. 
We want to improve this process and increase 
the production of cocoa without disturbing 
the fauna and flora”, Bispo notes.

AGAINST 
DEFORESTATION

In one decade, 12 thousand square 
kilometers of forests – area equivalent 
to eight times the territory of  São Paulo 
–  disappeared to give way to upwards 
of 2 million head of cattle in  São Félix 
do Xingu, South of Pará. The reference 
as deforestation leader in the Amazon 
triggered commercial barriers against 
the meat from that municipality, which 
is now betting on cocoa as a source of 
income and environment recovery. 
From 2010 to 2011, deforestation 
shrank by almost 60% in the municipa-
lity, according to the  National Institute 
for Spatial Research (INPE).  This is ha-
ppening because cocoa fields are now 
growing in the shade of native species. 

Cocoa almond production quadru-
pled in five years and amounted to 1.5 
thousand tons in 2010, according to re-
cent data released by the Brazilian Insti-
tute of Geography and Statistics (IBGE). 
Cocoa trees are now used for recompo-
sing the vegetation cover in deforested 
areas and this is a source of income, 
especially for small-scale farmers, who 
own less than 100 hectares. Although 
in bigger numbers, they represent less 
than 4% of the São Félix territory, and 
play a relevant role in the environmental 
sustainability engineering process.

really
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Elas ajudam a incrementar a renda líqui-
da do agricultor, que fica um pouco menos 
sensível às flutuações do mercado externo.

A própria necessidade de fazer a lavoura 
render mais vem incentivando agricultores 
e pesquisadores a descobrirem novos usos 
e mercados para o cacau brasileiro. Nas 
principais regiões produtoras – como em 

Ilhéus, na Bahia – é cada vez mais comum 
deparar-se com propriedades onde prepa-
rar a amêndoa para a indústria moageira 
não é mais a única preocupação. Conforme 
a superintendência da Comissão Executiva 
do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) na 
Bahia, cooperativas e associações estão se 
multiplicando para que, juntos, os peque-

nos produtores consigam agregar valor à la-
voura. É o caso, por exemplo, da Associação 
de Produtores de Polpa de Frutas do Vale do 
Rio das Contas.

Pesquisadores mais otimistas sonham 
com o dia em que poderão adaptar para 
o setor o velho ditado da pecuária que diz 
que do boi só não se aproveita o berro. 

Além do chocolate
A descoberta de 
novos usos e de novos 
mercados para o 
cacau brasileiro está 
permitindo a toda a 
cadeia agregar valor à 
atividade

Cacau lembra chocolate – e não é assim à toa. Desde que se iniciou a produção comercial no Brasil, o cacaueiro foi cultivado 
para dele aproveitar-se apenas as sementes de seus frutos, matéria-prima da indústria chocolateira e de derivados, como bis-
coitos e sorvetes. Ainda hoje, praticamente toda a produção nacional de cacau vai para atender à crescente demanda do setor, 
mas cada vez surgem novas alternativas.

Além da amêndoa, atualmente a polpa da 
fruta vem recebendo um destino produtivo. 
Proporcionalmente à produção, o volume 
ainda é pequeno, tanto que não consta nas 
estatísticas. Mas já é um começo. Segundo a 
Ceplac, cada tonelada de cacau seco repre-
senta pelo menos 400 quilos de polpa in-
tegral. O produto é utilizado na fabricação 
de sucos, geleias e até destilados. O suco de 
cacau possui sabor exótico e assemelha-se 
ao de outras frutas tropicais, como cupua-
çu e graviola. É fibroso e rico em açúcares 
e pectina.

Até a casca do fruto do cacaueiro está 
deixando de ser descartada. Pesquisas da 
Ceplac comprovam que ela serve para ali-
mentar bovinos, suínos, aves e até peixe, 
tanto in natura quanto na forma de farinha 
ou silagem. Pode servir também para a pro-
dução de álcool, biogás e biofertilizante ou, 
ainda, para a extração de pectina.

ATÉ A CASCA O produtor Fernando 
Botelho Lima, 70 anos, do município 
baiano de Barro Preto, está destinando 
para o consumo humano parte da casca 

do cacau colhido na propriedade. Des-
de 2011 ele exporta o subproduto para 
uma fábrica de sorvetes da Espanha, que 
o utiliza como mistura na fabricação da 
casquinha de sorvete. “Se o consumidor 
quer levar um sorvete de chocolate, a cas-
ca também será do mesmo sabor e terá 
cacau na composição. O mesmo ocorre 
com o abacaxi”, exemplifica. O processo 
inclui desde um processo diferenciado 
ainda na lavoura, na hora da colheita, até 
o congelamento dos pedaços de casca an-
tes do embarque.

OS SUBPRODUTOS DO CACAU
xxxxxxxxxxxxxxxx

Considerando-se uma 
produtividade anual de 750 quilos 

do produto seco por hectare

Cacau seco 750 gramas

Semente fresca 1,8 tonelada

Mel de cacau 200 litros

Geleia 150 quilos

Vinagre 180 litros

Destilado 25 litros

Polpa 300 a 400 litros

Suco congelado 300 a 400 litros

Néctar 600 a 800 litros

Geleiado 200 a 300 litros

Fonte: Ceplac

chocolate
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The very need to make the fields more 
profitable has been urging famers and re-
searchers to seek new uses and new markets 
for Brazil’s cocoa beans. In all major produc-
ing regions –like in Ilhéus, State of Bahia – 
it is getting common to come across farms 

where the preparation of the almonds for 
the industry is no longer the only concern. 
According to the superintendency of the Ex-
ecutive Committee for the Cocoa Farming 
Plan (Ceplac) in Bahia, cooperatives and as-
sociations are being set up so that, together, 

the small-scale farmers manage to add value 
to their holdings. It is, for example, the case 
of the Rio das Contas Pulp Fruit Producers 
Association. 

Optimistic researchers are dreaming of 
the day they will be able to fit into the sector 

The Discovery of new 
uses and new markets for 

Brazilian cocoa is making it 
possible for the entire chain 

to add value to the activity

Cocoa reminds us of chocolate – and not by chance. Ever since commercial cocoa operations started in Brazil, cocoa trees were 
cultivated just for their seed and fruit, raw material of the chocolate and byproducts industry, like biscuits and ice-cream. Even 
nowadays, almost the entire national cocoa production is destined for meeting the rising demand of the sector, but more and more 
alternatives are underway. These alternatives boost the farmers’ net income, as these products are less affected by the fluctuations 
of the foreign market.

beyondWay chocolatechocolate
the very old saying, “you can use everything 
from a head of cattle, except its roar”. Besides 
the almond, the pulp of the fruit is now given 
a productive destination. Proportionally to 
production, the volume is still so small that 
it is not found in any statistical figure. But it 
is a good start. According to Ceplac sources, 
every ton of dry cocoa represents at least 400 
kilos of whole pulp. It is used for making juic-
es, jams and distilled beverage. Cocoa juice 
has an exotic taste and is rather similar to oth-
er tropical fruit, like cupuaçu and graviola.  It 

is fibrous and rich in sugars and pectin.
The shell of the cocoa fruit is equally no 

longer discarded. Ceplac research works 
concluded that it has feeding properties for 
bovine, pig, poultry and even fish, both fresh 
or in the form of flour or silage. It could also 
be used for the production of alcohol, bio-
gas and biofertilizers or for the extraction of 
pectin.

EVEN THE SHELLL  Producer Fernando 
Botelho Lima, 70, from Barro Preto, in Bahia, 

is destining part of the cocoa shell, harvested 
on his farm,  for human consumption. Since 
2011 he exports the byproduct to an ice-
cream factory in Spain, where it turns into 
an ingredient for the ice-cream cone. “If a 
consumer opts for a chocolate ice-cream, the 
shell will have the same flavor and will have 
cocoa in its composition.  The same holds 
true for the pineapple”, he exemplifies. The 
process is little different from field, from har-
vest, to the freezing process the pieces of the 
skin are submitted before being shipped. 
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Uma das principais conquistas da mobi-
lização pró-cacau nos últimos anos é a rea-
lização do Salon du Chocolat em Salvador 
em 2012. Considerado a principal vitrine 
mundial do cacau e do chocolate, até então 
o salão nunca ocorreu em um país produtor 
do fruto. “É um momento histórico para a ca-
deia produtiva do cacau no Brasil. O mundo 
estará aqui para ver todo o nosso potencial. 
Com certeza, colheremos muitos e muitos 
frutos disso”, garante Eduardo Salles, secre-
tário estadual de Agricultura da Bahia.

Organizador do evento e fundador de 
uma empresa que produz e exporta choco-
late fino, Diego Badaró antecipa que o salão 
será um verdadeiro universo do chocolate. 
“Iremos mostrar aos visitantes novas experi-
ências com o chocolate e com o cacau, no-
vas formas de apresentação, e vamos trazer 
para o conhecimento do grande público a 
importância do cacau na preservação de 
florestas”, afirma.

O evento começa no dia 2 de julho com 
uma visita técnica a lavouras de Ilhéus. Nos 
dias 4 e 5 ocorre o I Fórum Internacional de 
Chocolate e Cacau, que discutirá questões 
fundamentais referentes a toda a cadeia, das 
plantações às grandes indústrias, passando 
pela produção artesanal de chocolate fino. 
“No encerramento do fórum deverá ser 
lançada uma proposta de cooperação para 
a criação de uma aliança entre os países 
produtores da América Latina e do Caribe”, 
adianta Durval Libânio, presidente da Câ-

Realização inédita do Salon du Chocolat em Salvador, na Bahia, em 
julho de 2012, coloca o Brasil no mapa dos grandes eventos mundiais

A vitrine é um salão
mara Setorial do Cacau. A ideia é estratégica 
para o continente resolver gargalos e se pre-
parar para as oportunidades globais.

Por fim, de 6 a 8 de junho será realizada 
a exposição com venda de produtos fabri-
cados pelos mais importantes chocolateiros 
nacionais e internacionais. Mais de 40 ex-
positores estão confirmados. Eles virão de 
países como França, Inglaterra, Espanha, 
Japão, Suíça e Bélgica. O Brasil estará repre-
sentado por produtores de cacau e choco-
late do Sul da Bahia, Espírito Santo e Pará e, 
ainda, por chocolatiers de São Paulo, Bahia 
e Paraná. São esperados 15 mil visitantes. 
Durante o evento, o Brasil organizará pela 
primeira vez uma etapa nacional do Inter-

nacional Cacao Awards (ICA), que irá quali-
ficar as melhores amêndoas brasileiras para 
a final do ICA, a ser realizada em outubro, 
no Salon du Chocolat Paris.

Conforme Diego Badaró, “o concurso 
mostra a preocupação do Brasil em apre-
sentar ao mercado internacional a matéria-
-prima de alta qualidade e valor agregado, 
além de valorizar a agricultura artesanal e 
as qualidades de cada grão e de evidenciar 
o terroir brasileiro”. O empresário destaca 
que a cada ano o País vem conquistando 
posição de destaque em concursos interna-
cionais de cacau.

O setor do cacau vem tentando se reerguer desde a década de 1990, quando, assolados pelo avanço da vassoura-de-bruxa 
nas lavouras, os cacauicultores – sobretudo da Bahia – passaram a amargar prejuízo atrás de prejuízo. Desde esse tempo o setor 
realiza ações para atrair o comprador interno e externo e também o agricultor, que precisa produzir mais e melhor. Os governos 
dos estados produtores igualmente estão engajados na busca por tempos melhores no setor.

SELO DE ORIGEM

Outra campanha recente do setor que promete gerar resultados e agregar valor glo-
bal ao produto brasileiro é a criação de um selo de Indicação Geográfica para o cacau ca-
bruca produzido no Sul da Bahia. O projeto está praticamente pronto para ser colocado 
em prática. O objetivo é evidenciar a qualidade do cacau baiano e esta forma peculiar de 
produção, com respeito ao meio ambiente e à qualidade de vida. “O mundo está valori-
zando cada vez mais esse tipo de produto”, resume Henrique Almeida, ex-presidente da 
Associação dos Produtores de Cacau da Bahia (APC).

O cacau cabruca é um sistema agroflorestal que alia o cultivo do fruto à conservação 
da Mata Atlântica, um dos biomas mais importantes e ameaçados do Brasil. O sistema é 
conservacionista e os produtores estão usando isso a seu favor. A APC também registrou 
junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual a marca Cacau do Brasil, que se 
juntará à Indicação Geográfica para salientar a qualidade do cacau nacional. Grandes em-
presas do setor do chocolate já estão sendo mobilizadas para aderirem à campanha e uti-
lizarem o selo em seus produtos. “Isso também ajuda a agregar valor”, assegura Almeida.

58 59



A major conquest of the pro-cocoa move-
ment over the past years is the Salon du 
Chocolat to be held in Salvador in 2012. 
Considered as the most important cocoa 
showcase in the world, up to that time, the 
salon has never occurred in a cocoa produc-
ing country. “It is a historical moment for the 
Brazilian cocoa productive chain. The world 
will be here to have a grasp of our potential. 
For sure, we will reap plenty of fruits from 
the event”, says Eduardo Salles, State Secre-
tary of Agriculture in Bahia. 

Organizer of the event and founder of 
a company that produces and exports fine 
chocolate, Diego Badaró anticipates that the 
salon will turn into a real universe of choco-
late. “The visitors will have a chance to learn 
about our new experiments focused both 
on cocoa and chocolate, new presentation 
forms, and we will make the public come to 
grips with the importance of cocoa crops for 
the preservation of forests”, he notes. 

The event starts on July 2, with a techni-
cal visit to cocoa fields, in Ilhéus. On 4 and 5 
July, the first International Forum on Choco-
late and Cocoa will be held, when basic ques-
tions related to the entire chain, cocoa fields 
and big industries, including fine handcraft-
ed chocolate, will be debated. “At the closing 
ceremony of the Forum, a cooperation plan 
is to be launched, involving the producers 
of Latin America and the Caribbean”, antici-
pates Durval Libânio, president of the Cocoa 

The show window
Salon du Chocolat in Salvador, State of Bahia, in July 2012, is 
an unprecedented initiative that includes Brazil on the map 
of great global events

The cocoa sector has been trying to recover since the 1990s, when, hit by the outbreaks of the witches’ broom disease, 
the cocoa farmers - particularly in Bahia – began to suffer an array of damages.  From that time onwards, the sector has been 
engaged in initiatives intended to attract domestic and foreign buyers, whilst inducing the farmers to produce more and better 
quality. The state governments of the cocoa producing regions are also seeking better times for the sector.

is a salon
Sectorial Chamber. The idea plays a strategic 
role for the continent to solve its bottlenecks 
and get prepared for  global opportunities. 

Finally, 6 – 8 July, it is time for the exhibi-
tion, featuring sales of products manufactured 
by the most renowned national and interna-
tional chocolate manufacturers. More than 
40 exhibitors have confirmed their presence. 
They come from countries like France, Brit-
ain, Spain, Japan, Switzerland and Belgium. 
Brazil will be represented by cocoa producers 
and chocolate manufacturers of South Bahia, 
Espírito Santo and Pará and, also by choco-
latiers from São Paulo, Bahia and Paraná. Ap-
proximately 15 thousand visitors are expected 
to show up. During the event, Brazil will or-

ganize for the first time a national stage of the 
International Cacao Awards (ICA), which will 
qualify the best Brazilian almonds for the final 
ICA round, to be held in October, in the Salon 
du Chocolat Paris.

According to Diego Badaró, “the contest 
attests to Brazil’s concern with delivering to 
the international market raw material of high 
quality, with added value, besides keeping 
the focus on family farming operations and 
the specific quality traits of every different 
bean, whilst holding the Brazilian  terroir in 
the limelight”. The entrepreneur mentions 
that year after year Brazil has been conquer-
ing a predominant position in international 
cocoa contests.

is a salon

LABEL OF ORIGIN

Another recent campaign staged by the sector which has every condition to generate good results and add global value to the 
Brazilian product is the creation of a Geographical Indication label for the cabruca cocoa in Bahia. The project is practically ready to 
be put into practice. The purpose is to attest to the quality of the cocoa beans produced in Bahia and its peculiar production system, 
with respect for the environment and for the quality of life.  “The world is getting increasingly interested in this type of product”, 
summarized Henrique Almeida, former president of the Bahia State Cocoa Farmers Association (APC).

Cabruca cocoa is an agroforestry system that associates the cultivation of the fruit with the preservation of the Atlantic Forest, one 
of the most important and threatened biomes in Brazil. The system is conservation-oriented and the farmers are using it to their ad-
vantage. The APC also registered the Cocoa Brazil brand in the National Institute on Intellectual Property, and it is going to join in the 
Geographical Indication, highlighting the quality of the national cocoa. Big companies in the chocolate sector are now being urged to 
adhere to the campaign and utilize the label on their products. “This is also a value adding initiative”, Almeida declares.
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Os quatro estados brasileiros que 
mais produzem cacau têm planos de pelo 
menos dobrar a produção nos próximos 
oito anos, chegando perto dos recordes 
nacionais da década de 1980. Na safra 
1986/87 foram colhidas 426 mil tonela-
das do produto.

No entanto, o produtor teme que as 
oscilações da bolsa acabem fazendo com 
que, mesmo em um cenário favorável, a 
remuneração continue baixa – apesar do 
ágio pago no mercado interno. E para evi-
tar que isso aconteça, a palavra de ordem 
é agregar valor. Da Bahia a Rondônia, é 
unânime a opinião de que é preciso cada 
vez mais apostar no segmento de choco-
late fino, gourmet ou de aroma, não se 
limitando mais a produzir uma amêndoa 
de qualidade média para entregar à in-
dústria moageira.

“É preciso, sim, pensar em qualidade”, 
sugere Diego Baradó, da baiana Amma 

Chocolate. A empresa produz em torno 
de 5 toneladas de chocolate fino por mês 
e metade disso é exportado para países 
como Estados Unidos e China. “O cacau 
brasileiro está voltando a conquistar es-
paços lá fora. Os produtores precisam 
estar atentos a isso”, salienta.

ALTA QUALIDADE Henrique Almei-
da, ex-presidente da Associação dos Pro-
dutores de Cacau da Bahia (APC), diz que 
a tendência é a verticalização, ou seja, o 
agricultor – seja sozinho ou por meio de 
cooperativas – tende a reservar parte da 
produção para fazer chocolate gourmet, 
se possível sem intermediários. “O ca-
cau não pode ser tratado somente como 
commodity, mas sim como produto pre-
mium, nobre”, defende Almeida. “O mer-
cado nesta área é imenso e é por aí que 
vamos levantar recursos para melhorar a 
lavoura e fazer a roda girar novamente. 

Uma coisa puxa a outra. Estamos perto 
da saída para a crise”.

Conforme o especialista, o valor do 
cacau de alta qualidade chega a ser cin-
co vezes maior do que aquele conside-
rado normal, comercializado em junho 
de 2012 a preço médio de US$ 2,3 mil 
a tonelada. “O custo de produção é 
maior porque o trato na lavoura e com a 
amêndoa deve ser diferenciado, mas mes-
mo assim vale muito a pena”, assegura. 
“Hoje, estamos concorrendo com o cho-
colate africano, que não é de boa qualida-
de mas acaba sendo mais competitivo do 
que o nosso, porque o custo lá é menor. 
Aqui, pagamos um salário mínimo de 
US$ 600,00 com encargos, enquanto em 
alguns países produtores da África o sa-
lário é inferior a US$ 100,00. Não somos 
contra o salário mínimo brasileiro, ape-
nas queremos melhorar o valor do nosso 
produto para poder pagar”, resume.

Após praticamente duas décadas de instabilidade, o momento é de otimismo para a cacauicultura brasileira. A convivência 
cada vez menos traumática com a vassoura-de-bruxa, o reconhecimento de que o setor contribui para a preservação ambiental 
e a demanda crescente estão empolgando o setor.

A preocupação com os avanços constantes 
associados à qualidade é uma unanimidade em 

todos os estados que produzem cacau

MERCADO ASIÁTICO

A crescente demanda mundial por 
cacau – inclusive para a produção de 
chocolates especiais ou produtos de larga 
escala – deixa o Brasil quase na obrigação 
de turbinar as lavouras até o começo da 
próxima década. “Até 2025 o mundo pre-
cisará de mais 1,6 milhão de toneladas de 
amêndoa. Teremos simplesmente que 
ter algo equivalente a uma nova Costa do 
Marfin produzindo cacau”, brinca o espe-
cialista Henrique Almeida. 

Já conforme Antônio Zugaib, técnico 
da Comissão Executiva do Plano da La-
voura Cacaueira (Ceplac) na Bahia e mes-
tre em Economia Rural, as atenções estão 
voltadas para a China. “Apesar da super-
população, a China consome menos de 
1% do cacau produzido no mundo. Isso 
é quase nada. Quando eles começarem a 
consumir chocolate para valer, a deman-
da mundial crescerá de uma hora para 
outra. O Brasil, enquanto produtor, pre-
cisa estar atento”, aconselha.

ASIAN MARKET

The ever-increasing global demand 
for cocoa – even for Premium chocolates 
or large-scale production – leaves Brazil 
under the obligation to get its fields back 
on track until the early years of the co-
ming decade. “By 2025, the world will 
need an extra 1.6 million tons of almon-
ds. We will simply have to get something 
similar to a new cocoa producing Ivory 
Coast”, specialist Henrique Almeida 
jokes. 

However, according to Antônio 
Zugaib, technician with the Executive 
Committee for the Cocoa Farming Plan 
(Ceplac), in Bahia, and master in Rural 
Economy, China is capturing the atten-
tion. “Despite the overpopulation pro-
blem, China consumes less than 1% of 
the cocoa produced around the globe. It 
is a negligible amount. Should they start 
consuming chocolate in earnest, global 
demand will skyrocket overnight. As pro-
ducer, Brazil must remain focused”, he 
warns.

A ordem é agregar

Valor After almost two decades of instability, a moment of optimism has come for the 
Brazilian cocoa farmers. The increasingly less traumatic presence of the witches’ 
broom disease, acknowledgment of the sector’s efforts towards environment preser-
vation and soaring demand are bringing smiles to the sector.

The concern with continued advances 
associated with quality is a unanimous 
feeling in all cocoa producing states

The four Brazilian states that most cocoa 
produce, harbor plans to at least double 
the production volumes over the next eight 
years, approaching the national records of 
the 1980s. In the 1986/87 crop year, total 
harvest amounted to 426 tons.

Nevertheless, farmers are worried about 
the fluctuation of the stock exchange, which 
could keep remuneration levels low, in spite 
of the favorable scenario and mark-up pric-
ing in the domestic market. And to prevent 
this from happening, the word of command 
is to add value. From Bahia to Rondônia, 
unanimous opinion has it that the way out is 
to bet on fine chocolate, gourmet or aromat-
ic, where the production of medium quality 
almonds is no longer an option, as the mill-
ing industry requires top quality.  

“Of course, quality is what matters”, 
suggests Diego Baradó, of the Bahia based 
company Amma Chocolate. This industry 
produces about 5 tons of fine chocolate a 
month and 50% is exported to countries like 
the United States and China. “Brazilian cocoa 
is again making its way into foreign coun-
tries. The farmers should pay heed to this”, 
he comments.

HIGH QUALITY Henrique Almeida, 
former president of the Bahia State Cocoa 
Farmers’ Association (APC), says that the 

trend points to verticalization, that is to say, 
the farmer – whether alone or through coop-
eratives – tends to hold back part of the crop 
to make gourmet chocolate,  without the in-
terference of middlemen, if possible.  “Cocoa 
cannot only be given the treatment of a com-
modity, but as a premium product”, argues 
Almeida. “There is a huge market for this area 
and this is where we draw our resources for 
improving our fields and get our cocoa sales 
back on track. It is a step-by-step process. We 
are gradually leaving the crisis behind”.

According to the specialist, high quality 
cocoa could fetch up to five times the price 
of what is considered normal cocoa, traded 
in June 2012 at an average price of US$ 2.3 
thousand a ton.  “The production cost is 
higher because cultural practices and the 
treatment given to the almonds also differ, 
but it is worthwhile”, he insists. “Currently, 
we are competing with African chocolate, 
which is not of good quality but is more 
competitive than ours, because production 
costs in Africa are lower. In Brazil, minimum 
monthly wages fetch US$ 600, with social 
security fees included, while in some African 
cocoa producing countries the wages remain 
below US$ 100 a month. We are not against 
Brazil’s minimum wage system, we only 
want to improve our product so as to be able 
to pay these wages”, he summarizes. 

valueUrged to add

Valor
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