
I Fórum Sustentabilidade 
da Cadeia do Cacau



Produção e Mercado de Cacau com Responsabilidade 
Socioambiental: Criação de Capacidades em Boas 

Práticas e Certificação na Cadeia do Cacau do 
Brasil.



Missão:

“Incentivar mudanças nos 

setores florestal e 

agrícola, visando a 

conservação e o uso 

sustentável dos recursos 

naturais e a promoção de 

benefícios sociais.”



O Cacau

• O cacau é originário da Amazônia e 
dispersou-se pela América Latina 
aparecendo na Venezuela, 
Colômbia, Equador, pela América 
Central e México. Depois foi levado 
para África , que hoje domina 
aproximadamente 70% da produção 
mundial (1). 

• A produção Nacional se concentra 
80% na Bahia, 17% na Amazônia e 
o restante nos outros estados. (1)



Premissas do projeto
• Cacau é uma commoditie importante para geração de 

renda de produtores e a cultura está associada à 
importantes biomas brasileiros;

• Seu sistema de cultivo responsável pode ajudar em 
estratégias de conservação da biodiversidade e ocupação 
territorial;

• É relativamente fácil de ser manejado por produtores 
familiares e a amêndoa, pouco perecível. 

• Comercialização rápida.

• Pode ser uma alternativa interessante para recomposição 
de áreas degradadas, especialmente na Amazônia.



Projeto

• Oferecer conhecimento técnico para cooperativas 
com o intuito de que possam produzir de maneira 
mais eficiente em termos sociais, econômicos e 
ambientais.

• Interagir com parceiros (ONGs, empresas, e outros 
stakeholders) buscando oportunidades de mercado 
aos produtores sustentáveis e certificados.

• Trabalhar com parceiros locais



Parceiros Locais
Pará:
• CAPPRU – Cooperativa Alternativa dos Pequenos Produtores 

Rurais e Urbanos; 

• CPT – Comissão Pastoral da Terra; 

• ADAFAX – Associação para Desenvolvimento da Agricultura 
Familiar do Alto Xingu; organização criada para abrigar 
projetos para desenvolvimento da agricultura familiar na 
região, sendo composta por representantes da CAPPRU, CPT 
e CRF (Casa Familiar Rural).

• IIEB – Instituto Internacional de Educação do Brasil, atuante 
na região pelo Projeto Xingu Sustentável, com o 
fortalecimento das instituições e comunidades locais.





Resultados Esperados

• 1: Produtores da região de São Felix do Xingu – PA conhecem 
práticas mais adequadas de produção de cacau e melhoram a 
sustentabilidade social e ambiental das propriedades.

• A recomposição de Áreas de Reserva Legal a partir de consórcios com 
cacau serão prioritárias. 

• Esta “tecnologia apropriada” de produção sustentável será documentada 
e utilizada como exemplo para outras regiões.

• Intercâmbios para que cooperativas e produtores de outras região da 
Amazônia conheçam a experiência de São Felix do Xingu, serão 
fomentados.



2: Cooperativa de Gandu (Coopag) – Produtores e 
técnicos conhecem práticas mais adequadas de 
produção de cacau e melhoram a sustentabilidade 
social e ambiental das propriedades.  

• Discussão e treinamento de técnicos e produtores locais a respeito 
de práticas apropriadas que possam aumentar a biodiversidade 
local e melhorar a sustentabilidade.



• 3: Cacau da região de São Felix do Xingu – PA e Guandu - 
BA são reconhecidos  pela qualidade e responsabilidade 
socioambiental. Através de fóruns e reuniões, empresas da 
Cadeia do Cacau são convidadas a participar do projeto e 
oferecer condições comerciais diferenciadas para produtores 
responsáveis.

• Modelos replicáveis para melhoria da qualidade através de práticas de 
beneficiamento são realizadas em São Felix do Xingu. Produtores de outras regiões 
do Pará (Almerim e Transamazônica) são convidados para conhecer e replicar a 
experiência.

• Intercâmbios entre produtores de cacau da Amazônia e da Bahia são realizados 
coma finalidade da inserção de cooperativas paraenses na rede de tecnologias para 
produção de cacau fino e responsável.

• Na Bahia apoio técnico para o fortalecimento do programa de qualidade da 
Cooperativa é realizado;

• Uma forte interação com empresas da cadeia do cacau é realizada com o intuito de 
fortalecer o vínculo empresa-cooperativa, agregar valor ao produto e expandir a 
“cultura” do cacau responsável para outras regiões.



GRUPOS PILOTO

Cooperados Produção 
anual (Ton.)

Grupo Piloto

COOPAG 837 1200 18 
cooperados

CAPPRU 170 800 46 
cooperados



Empreendimentos Certificados

Área total 
(ha)

Cacau 
(ha)

Conservação 
(ha)

F.R. Vale do 
Juliana

4822 705 2801

M.Libânio 
Agrícola SA

1670 429 755





Saiba mais:
www.imaflora.org



• 4. Um modelo piloto de Pagamento por Serviços Ambientais 
(PSA) para produtores de cacau na região sul do estado da 
Bahia é desenvolvido.

• Os serviços ambientais na região, incluindo a biodiversidade, os estoques de 
carbono das florestas e do sistema cacau-cabruca, assim como os recursos 
hídricos são identificados e valorados/precificados de forma conjunta com 
os atores locais envolvidos na cadeia do cacau 

• Atores regionais são informados sobre os serviços identificados no 
ambiente, reconhecendo-as como importante a ser mantido e reforçado 
para o sustento da população local. 

• Políticas públicas de crédito com ênfase na conservação ambiental 
contribuindo para a manutenção de importantes serviços ambientais no Sul 
da Bahia;

• Empresas da cadeia do cacau estão conscientes e comprometidas sobre os 
serviços ambientais presentes na região de produção de cacau e são 
favoráveis ao pagamento destes serviços;
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