
Moviento de articulação e governança

das pesquisas com Cacau no Brasil

Grupo de P&D do 

Cacau

Articulação entre FAEB e AIPC para mapear e promover uma 

articulação entre os principais grupos de pesquisa com cacau no 

Brasil. Uma tentativa de articular uma governança e estabelecer 

prioridades de investimentos.



Memória das visitas a Campinas e região – 7 a 9 de Fev de 2018 

Juvenal Maynart (CEPLAC), Guilherme Moura (FAEB) e Eduardo Bastos (AIPC) 

Rede P&D e Controle Fitossanitário

✓ Temas abordados: Vassoura de bruxa, fungicida, Mercado e Renovabio

Analisar a evolução do processo de registro do fungicida;

✓ Renovabio:  Vale entender melhor e ver como o setor de cacau pode se 

beneficiar, um potencial enorme de benchmark para o nosso setor;

Gonçalo Pereira



CARGILL – Centro de P&D 

Centro de P&D da Cargill para a América Latina, tem 6 anos;

No Brasil a Cargill tem 51 anos, 10 mil funcionários, faturou R$ 33 bilhões (10% do 

mundo), 22 fábricas, 6 terminais e 192 armazéns;

O que queremos como setor?  Contar a nossa história – sustentabilidade, narrativa 

do cacau até o chocolate – chocolate além do doce – alimento funcional, etc.

Grupo de P&D – rede com governança – foco em 4 pilares:

1. Quantidade (Aumentar a produção – mais volume para um consumo crescente) 

2. Qualidade; Fumaça, Fermentação Resíduos, etcAromas, Amargor, Flavonóides, 

etc, (futuro terá cada vez menos açúcar, então precisamos buscar uma amêndoa 

naturalmente mais doce e menos adstringentes)

3. Fitossanidade

4. Novos usos



EMBRAPA – Gestão Territorial 
Evaristo Miranda, Gustavo Spadotti e João Mangabeira 

✓ Temas abordados: Acordo de Cooperação Técnica e Gestão do território –

mapeamento para cacau o Gestão do Código Florestal.

✓ O potencial do cacau como promotor de restauração;

✓ Gestão do Cacau – expansão do projeto de RO – para RO mesmo e claro, MT, PA 

e BA.

✓ Ação: Ponte com CIC e Piotto para verificar a implantação de um modelo 

“Agrotools/MapBiomas/Ceplac/Embrapa”

Evaristo Miranda Gustavo Spadotti João Mangabeira



Centro de Energia Nuclear na Agricultura – CENA
Professor Figueira 

✓ Vários experimentos com Lobeira (Solanácea) para verificar a vassoura de bruxa 

e seus mecanismos de ação e a buscar de um possível método de controle –

seja via química (fungicida) ou via genética (resistência ou tolerância).

Antonio Figueira



Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea – Esalq/USP) 
Professora Margarete Boteon

✓ Atualizar o estudo setorial (PIB, Atores e Propostas para futuro);

✓ Estudo CEPEA da Cadeia do Cacau

Margarete Boteon



EMBRAPA – Meio Ambiente
Marcelo Morandi

✓ Gestão SócioAmbiental / Certificação = AgroDimensões

o SEBRAE + SENAR para Green Bonds

o Embrapa pode ajudar 

o Avaliação de gestão nos olhares ambiental, social e econômico 

o Diagnóstico socioambiental 

o BR GAP (licenciadora da tecnologia da Embrapa) – 3 visões

▪ Ambitec Agro 

▪ BPA 

▪ Apoia NovaRural – ótimo para preparar para certificação 

Marcelo Morandi



Centro de Inovação do Cacau 

✓ Foco no mapeamento da qualidade do Cacau Brasileiro, Foco sul da Bahia

• Capacidade de avaliar contaminantes: como fumaça, metais pesados e 

mycotoxinas.

• Avaliações sensoriais para mapear o potencial de variedades de Cacau;

• Desenvolvimento de protocolos para fermentação de cacau;

• Possibilidade de auxílio na rastreabilidade para compradores de cacau;

• Fomento ao cacau de qualidade;

• Levantamento de casos de sucesso;

• Treinamento e capacitações voltados a melhoria da qualidade/pós-colheita;

• Apoio a projetos de inovação voltados para o cacau e chocolate;

• Construção de um B.I. para cadeia do Cacau;



•Mapear superfície cultivada com cacau;

•Qualificar os diferentes modelos de produção;

•Correlacionar o território mapeado com seus produtores;

•Monitorar as áreas de interesse do projeto

Business Intelligence do 

Cacau



“O Projeto de Mapeamento da Cadeia do Cacau e caracterização das paisagens no sul da Bahia 

nasceu do interesse e necessidade das organizações do setor em entender a fundo a dinâmica do cacau 

na região, conhecer qual a área real de produção de cacau, quantos produtores estão inseridos na 

região e qual o perfil de cada um deste produtores.”



Território de Interesse
O único caminho é a colaboração

Mais de 62.799 km², englobando 83 municípios. Pelo censo IBGE
de 2015, temos 41 municípios que apresentam 413.030 ha de área
destinado a colheita de cacau, ou seja, menos de 7% desta área de
estudo

Em vermelho, são 42 municípios, aqueles que não constam dados
de produção no censo de 2014, os quais somam um território total
de 38.714 km², ou seja, quase 60% da área de interesse

Estima-se também que essas áreas possuam mais de 40.000
propriedades rurais. Segundo dados do Ministério do Meio
Ambiente, serviço Florestal Brasileiro, Cadastro Ambiental Rural
(CAR) aproximadamente 28.985 imóveis já se encontram
cadastrados.



O Caminho é a 
colaboração

“A força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, quando apenas conseguem 
identificar o que os separa e não o que os une.”

Milton Santos


