
CocoaAction Brasil
Reunião Câmara Setorial do Cacau

27 de Fevereiro de 2019



• Criado na reunião da Câmara Setorial do Cacau em 04 de Outubro de 
2018;

• Coordenado, a pedido da Camara Setorial, pela WCF/CocoaAction Brasil;

• Objetivo: discutir gargalos e riscos para entrada da Monilia no Brasil e 
fazer sugestões que serão encaminhadas à Câmara Setorial na reunião de 
27 de Fevereiro de 2019;

• Entidades participantes:
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Grupo de Trabalho da Monilia - Cacau



• 1ª Reunião: 12 de Dezembro de 2018

– 19 participantes de 13 instituições

• 2ª Reunião: 29 de Janeiro de 2019

– 15 participantes de 12 instituições

• 3ª Reunião: 18 de Fevereiro de 2019

– 10 participantes de 8 instituições
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Síntese das reuniões do GT Monilia



• Apresentações: 

– Catarina Mattos (ADAB/BA): Revisão do Plano de Contingência da 
Moniliase;

– Amauri Siviero (Embrapa/AC): Ações de Defesa e Vigilância Sanitária
para evitar a entrada da praga Moniliophthora roreri no Brasil;

– Ligiane Lopes (IDAF/AC): Ações de Monitoramento da Moniliase no 
Acre;

• Principais Pontos Discutidos

– Revisão do Plano de Contingência (em processo) = importante concluir.

– Principais gargalos para atuação dos Órgãos de Defesa Vegetal Estaduais 
e Federais;

– Atualizações dos trabalhos de campo principalmente nas áreas de 
fronteiras;

– Proposta de atividades para suprir os gargalos encontrados. 
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Síntese das reuniões



• A partir das discussões iniciais foram listadas ações necessárias e gargalos 
identificados. 

• Posteriormente aos participantes classificaram os principais pontos que 
foram discutidos na reunião em ordem de prioridade. 

• Avaliação dos participantes quanto as colunas D, E e F (elencar com valores 
de 1 a 5 conforme tabela abaixo): 

1: muito alta(o) | 2: alta(o) | 3: média(o) | 4: baixa | 5: Muito baixa

• Questionários respondidos: 10

Nota: Nem todos os participantes responderam todas as colunas.
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Enquete para priorização de ações propostas

A B C D E F G H

N

Sugestão 

de Ação
Detalhamento

Possibilidade de 

Impacto (1 a 5)

Custo Relativo 

(em relação às 

outras sugestões 

de ação)

(1 a 5)

Prioridade

(1 a 5)

Responsável

(Entidade 

responsável por 

coordenar a 

ação)

Comentários (melhoria no texto, 

correções, inclusões, etc.)





• As notas atribuídas pelos participantes foram somadas para todos os 3 critérios 
(Impacto, Prioridade e Custo);

• O índice Impacto + Prioridade foi criado somando-se as notas avaliadas como Alto 
e Muito Alto desses dois critérios para cada atividade;

• O índice Custo foi apresentado para cada atividade somando-se as notas no 
quesito Alto e Muito Alto; O custo é relativo em relação às outras atividades. As 
atividades de alto custo não significa que deixam de ser importantes ou  
prioritárias. 

• Foram selecionadas 5 atividades com os critérios:
–  Impacto + Prioridade e  Custo 
–  Impacto + Prioridade e  Custo 

• O resultado mostrou que as 10 primeiras ações listadas são exatamente a soma das 
5 de maior impacto e prioridade e baixo custo com as 5 de alto custo relativo e por 
isso definiu-se todas as atividades listadas como importantes e necessárias. 
Portanto a priorização em grupo de 5 não está apresentada aqui.
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Análises realizadas



Soma das notas Muito Alto e Alto para cada uma das variáveis e resultado de custo relativo
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Resultados do Índice Impacto + Prioridade e Custos  

Sugestão de Ação Detalhamento Nº
IMPACTO + 

PRIORIDADE
CUSTOS

Estudos em sobrevivência do patógeno
Teste simples de viabilidade do Patógeno (tese de 

Mestrado, Projeto Aprovado) com CEPLAC
1 19 3

Ações de educação fitossanitária e 
conscientização de viajantes, turistas, 
trabalhadores, pesquisadores, etc. e 

impressão de cartilhas, protocolos de 
biossegurança, folders, etc

Fronteiras Terrestres Região Norte (AC, AM, RO) 2a 22 5

Aeroportos (Pará, Bahia) 2b 14 1

Portos (Bahia e Pará) 2c 15 1

Tradução da cartilha de conscientização e 
Protocolo de Biossegurança para Inglês e Espanhol

2d 17 0

Treinamento e capacitação (em Boas 
Práticas Agrícolas). Incluindo 

recomendação técnica para que os 
produtores não plantem cacau ou 

plantas hospedeiras (realizando um tipo 
de cinturão ou zonas de amortecimento) 
nas áreas na fronteira com outros países 
para que retarde e/ou evite a entrada do 

patógeno. 

Equipes Técnicas Estaduais do MAPA, fiscais
federais, etc. (Capacitação em Emergência

Fitossanitária)
3a

19 7

Técnicos Multiplicadores (Ex.: profissionais de
ATER, consultores, técnicos agrícolas, estudantes)

3b

Produtores 3c

Equipes de turismo 3d

Disponibilização de recursos para 
pesquisa em variedades tolerantes

Programa Preventivo de Melhoramento Genético e 
Importação de materiais tolerantes a Monilia do 

Equador, Colômbia, Peru, Costa Rica.
4 23 10

Parceria com o Ministério da Defesa e 
Exército para monitoramento da 

Fronteira (principalmente AC, RO e AM)
5 19 4



Soma das notas Muito Alto e Alto para cada uma das variáveis e resultado de custo relativo
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Resultados do Índice Impacto + Prioridade e Custos 

Sugestão de Ação Detalhamento Nº
IMPACTO + 

PRIORIDADE
CUSTOS

Sensibilização de lideranças estaduais e federais 

Reuniões, eventos e ações de 
esclarecimento para mostrar a 

urgencia e importancia da 
prevenção à entrada de Monilia no 

Brasil. 

6 16 3

Parceria com Agência de Defesa Fitossanitária da Bolívia, 
Peru e Colômbia

Via Departamento de Relações 
Internacionais do MAPA

7 18 4

Monitoramento in loco de propriedades na região de 
fronteira (região Norte)

Identificação precoce da entrada do 
patógeno.

8a

19 9
Disponibilidade de Kit de
Emergência para técnicos

8b

Aumento do efetivo de pessoal nas estruturas de 
vigilância

Fiscal Federal (Agrônomo) para 
Vigilância de Fronteira nos Postos 

do Vigiagro
9a

20 9
Fiscal Estadual (Agrônomo) para 
Vigilância de Fronteira nos Postos 

do Vigiagro
9b

Fiscalização de Transito de Material Vegetal
Terrestre (região Norte), aéreo, 

mudas (outras espécies – cupuaçu, 
pupunha, etc.).

10 17 7

Habilitação de novos Laboratórios Credenciados Identificação do Patógeno 11 13 5



• Com a lista de atividades formada os participantes elencaram:

– Responsáveis para cada atividade;

– Colaboradores para cada atividade;

• As instituições se comprometeram a trabalhar internamente para auxiliar o 
processo de realização das atividades propostas;

• O foco deverá ser nas de maior prioridade/impacto, independente do custo, 
pois custo é relativo e pode evitar prejuízos muito maiores. 

• O grupo sugeriu a realização de nova reunião dentro de 4 meses para 
compartilhar o andamento das ações e cobrar os responsáveis pelo 
andamento.
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Atribuição de Responsáveis



World Cocoa Foundation 10

Resultado final com atribuição de responsável
Sugestão de Ação Detalhamento Nº RESPONSÁVEL COLABORADOR

Estudos em sobrevivência do 
patógeno

Teste simples de viabilidade do Patógeno (tese 
de Mestrado, Projeto Aprovado) com CEPLAC

1 CEPLAC (Karina)

Ações de educação 
fitossanitária e conscientização 

de viajantes, turistas, 
trabalhadores, pesquisadores, 
etc. e impressão de cartilhas, 
protocolos de biossegurança, 

folders, etc

Fronteiras Terrestres Região Norte (AC, AM, 
RO)

2a DSV/MAPA
Órgãos de Defesa

Estadual e Embrapa
AC (para o Acre)

Aeroportos (Pará, Bahia) 2b DSV/MAPA

Portos (Bahia e Pará) 2c DSV/MAPA

Tradução da cartilha de conscientização e 
Protocolo de Biossegurança para Inglês e 

Espanhol
2d CEPLAC

Treinamento e capacitação (em 
Boas Práticas Agrícolas)

Equipes Técnicas Estaduais do MAPA, fiscais
federais, etc. (Capacitação em Emergência

Fitossanitária)
3a DSV/MAPA

Órgãos de Defesa
Estadual

Técnicos Multiplicadores (Ex.: profissionais de 
ATER, consultores, técnicos agrícolas, 

estudante)
3b

Órgãos de Defesa
Estadual

CEPLAC

Produtores 3c
Órgãos de Defesa

Estadual
CEPLAC

Equipes de turismo 3d
Órgãos de Defesa

Estadual
CEPLAC

Disponibilização de recursos 
para pesquisa em variedades 

tolerantes

Programa Preventivo de Melhoramento 
Genético e Importação de materiais tolerantes a 

Monilia do Equador, Colômbia, Peru, Costa 
Rica.

4 CEPLAC Embrapa

Parceria com o Ministério da 
Defesa e Exército para 

monitoramento da Fronteira 
(principalmente AC, RO e AM)

5 DSV/MAPA SRI/MAPA
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Resultado final com atribuição de responsável

Sugestão de Ação Detalhamento Nº RESPONSÁVEL COLABORADOR

Sensibilização de lideranças 
estaduais e federais 

Reuniões, eventos e ações de esclarecimento para 
mostrar a urgência e importância da prevenção à 

entrada de Monilia no Brasil. 
6

Todos do grupo e 
toda a cadeia. 

Parceria com Agência de 
Defesa Fitossanitária da 
Bolívia, Peru e Colômbia

Via Departamento de Relações Internacionais do 
MAPA

7 DSV/MAPA

Monitoramento in loco de 
propriedades na região de 

fronteira (região Norte)

Identificação precoce da entrada do patógeno. 8a
DSV/MAPA

Órgãos de Defesa
Estaduais

Disponibilidade de Kit de Emergência para técnicos 8b
DSV/MAPA (Via 

Convênio)
Órgãos de Defesa 

Estaduais

Aumento do efetivo de pessoal 
nas estruturas de vigilância

Fiscal Federal (Agrônomo) para Vigilância de 
Fronteira nos Postos do Vigiagro

9a MAPA

Fiscal Estadual (Agrônomo) para Vigilância de 
Fronteira nos Postos do Vigiagro

9b Governo dos Estados

Fiscalização de Trânsito de 
Material Vegetal

Terrestre (região Norte), aéreo, mudas (outras 
espécies – cupuaçu, pupunha, etc.).

10 MAPA
Órgãos de Defesa

Estaduais

Habilitação de novos 
Laboratórios Credenciados

Identificação do Patógeno 11 DSV/MAPA CEPLAC

Segurança Jurídica nas ações 
de defesa vegetal

Fiscais terem segurança juridica para 
desempenharem seu papel durante fiscalização. 12 Sec. Jurídica/MAPA



• A entrada da Monilia no Brasil provavelmente terá grande impacto negativo 
principalmente na cultura do cacau, com possibilidade de alto dano 
econômico, social e ambiental. Os produtores, de maneira geral, não estão 
preparados para a doença que exige técnicas com um manejo intensivo que 
boa parte ou não tem conhecimento ou não tem recursos para executar. A cadeia 
do cacau encontra-se em momento frágil ainda não restabelecida da crise com a 
vassoura-de-bruxa, ampliada pela seca e uma nova doença poderia ter um 
impacto devastador. 

• É unânime a necessidade de reforçar a proteção e vigilância do país, 
principalmente dos estados com fronteiras terrestres com países com a 
doença, mas também na Bahia com grande fluxo de viajantes (aéreo e 
marítimo), para retardar ou evitar a entrada da Monilia no Brasil;

• A implementação das 12 ações prioritárias listadas anteriormente são 
fundamentais para a diminuição dos riscos e proteção da cadeia no Brasil, com 
foco inicial nas 10 primeiras. Trata-se de investimento pequeno perto do 
potencial prejuízo. 
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Conclusões gerais. 



• A sensibilização e atuação do MAPA é fundamental já que das 20 sub-prioridades
listadas, 12 tem o MAPA como responsável e 3 a CEPLAC (parte da estrutura do MAPA), 
totalizando 15 das 20 sub-prioridades na responsabilidade do MAPA. 

• Necessária a conclusão da revisão do Plano de Contingência por parte do MAPA 
para que seja fortalecida a sua execução. 

• A Bahia oferece condições ideais para propagação da Monilia, seja climática (umidade) 
seja pela existência de quantidade significativa de lavouras abandonadas ou com baixo 
manejo. Contudo o grupo entendeu que não deve-se priorizar nenhum estado e 
todos precisam realizar as ações previstas. 

• É possível retardar e/ou preparar melhor o país para entrada da doença, resultando em um 
impacto menor para a cadeia quando isso ocorrer. 

• O Grupo de Trabalho da Monilia foi importante para troca de conhecimento e experiências 
entre os especialistas no assunto e sugeriu uma continuidade dos trabalhos ao longo do 
ano para monitoramento das ações previstas, com reuniões mais espaçadas (a cada 4-6 
meses). 
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Conclusões gerais. 



Obrigado!
Pedro Ronca

pedroronca@peamarketing.com.br

(19) 3651-3233


