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CACAU NA AMAZÔNIA * 

Frederico Monteiro Ãlvares-Afonso* 

Nos seus três séculos e meio de civilização,a Amazônia manteve as seguintes conjun
turas sócio-econômicas: de 1616 a 1750, ou seja, cento e trinta e quatro anos, a produção 
de "drogas do sertão" e especiarias; de 1750 a 1822, a configuração do período anterior 
acrescida da agropecuária; de 1822 a 1850, a borracha surgindo hesitante; de 1850 a 1912, 
sessenta e dois anos, a borracha eliminando os demais produtos e tornando-se o único; de 
1912 a 1970, ou seja, cincoenta e oito anos, a produção diversificando-se e o tímido iní
cio de uma industrialização. 

A partir de 1970, o início da etapa atual, de participação mais direta e efetiva do Go
verno Federal, através da execução de uma série de políticas tendentes a promover a inte
gração da Amazônia na economia nacional, medidas e programas tais como: o Programa 
de Integração Nacional (PIN), Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à A
groindústria do Norte e Nordeste (PROTER RA), o Fundo de I nvestimentos da Amazônia 
(FINAM), Programa de Incentivo à Produção de Borracha Vegetal (PROBOR), Programa 
de Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia (POLAMAZON IA) e outros. 

A coroa Portuguesa, às voltas com graves dificuldades financeiras, decorrentes prin
cipalmente da queda dos preços internacionais do açúcar, viria a adotar, em benefício da 
exploração do cultivo do cacau na Amazônia, uma série de medidas, entre 1678 e 1681, 
para encorajar as exportações. Ordenou, assim, o estabelecimento de plantações experi
mentais nas proximidades de Belém, para que os colonos pudessem se informar a respei
to dos melhores métodos de cultivo; libertou os funcionários reaisdascostumeiras proibi
ções contra a sua participação no comércio, permitindo-lhes exportar cacau por sua pró
pria conta e, em 1681, declarou a exportação de cacau isenta de todos os direitos alfan
degários pelos próximos seis anos e sujeitas à metade dos direitos nos quatro anos seguin
tes. Além disto, autorizou os membros das Ordens Religiosas do Vale a enviar ao Reino 
"quantidades substanciais de cacau, livre de todos os direitos ( 1 ). Era na verdade a primei
ra tentativa de incentivos fiscais em favor do desenvolvimento da Amazônia. 

Mas, a despeito das medidas adotadas, os esforços governamentais não foram coroa
dos de êxito, para o estabelecimento de plantações ordenadas. Preferiu-se o extrativismo 
do cacau, através da organização de expedições de simples coleta do produto silvestre. Me
dida mais realista, apesar de imediatista, face à grande dificuldade de mão-de-obra e às 
grandes incertezas do empreendimento, dificultado pela escassez de barcos para o trans
porte do produto para Portugal. 

Contudo, no in ício da década de 1730, o cacau se tinha tornado o principal produto 
de exportação da Amazônia, posição que continuaria a ocupar por mais de um século. A 

"Este trabalho faz parte do livro RADIOGRAFIA DA AMAZONIA, preparado por solicitação da Associação Nacional 
de Programação Econômica e Social de São Paulo (ANPES). 

-Eng9 - Agr9, Economista Agr(cola M.S., Diretor do Departamento Especial da Amazônia, da CEPLAC. 
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serle histórica de exportação de cacau do porto de Belém, Pará, de 1730/1822 assinala 
quantidades bastante variáveis, passando desde apenas 30.840 I ibras de cacau seco (apro
ximadamente 14 ton) em 1769, até o máximo de 6.786.400 libras (aproximadamente 
3.000 toneladas), em 1806 ( 1 ). 

No Estado do Amazonas, o município de Parintins foi o pioneiro da cacauicultura, 
cabendo a José Pedro Cordovil, ainda no período colonial, ser o grande incentivador da 
cultura. Em relatório de 12 de outubro de 1917, referia-se o então Superintendente de 
Parintins à existência de um campo experimental para incentivar aos agricultores. 

As plantações de Parintins eram todas elas feitas nos aluviões dos rios amazônicos, 
em terras férteis, porém sujeitas às grandes enchentes. "As duas grandes enchentes de 
1920 a 1921 causaram grandes danos aos cacauais. Após o dilúvio fluvial, foi considerável 
o número de árvores que pereceram", escrevia José Pedro Cordovil em seu relatório. Ava
liou-se então a existência de 488 mil pés de cacau, e a exportação do município de Parin
tins, no qüinqüênio 1917/1921, foi de 1770 toneladas, resultando uma produção média 
de 354 toneladas por ano. 

Mais recentemente, noqüinqüênio1972/73 a 1977/78, a produção de cacau da área 
amazônica foi de 9.688 toneladas, do que resulta uma média anual de 1.615 toneladas, 
contribuindo com pouco menos de 1 % da produção de cacau do Brasil, Quadro 1. 

Esta produção anotada para a Amazônia era proveniente, na quase totalidade, das á
reas tradicionais, varzeadas dos grandes rios, com um nível técnico de produção bastante 
rudimentar, como se descreve: 11 ••• A Zona Tocantina, com os munic{pios de Cametá, Mo
cajuba e Barcarena" responde com aproximadamente 65% da produção do Estado do Pa
rá. A cultura é de caráter extrativista, de vez que o homem se limita a fazer a colheita dos 

Quadro 1 - Produção de cacau do Brasil e da 
Amazônia no periodo 1972/73 a 
1977 /78~ em toneladas métricas. 

ANO BRASIL AMAZÔNIA % 
AGRÍCOLA (A) (B) A/B 

197-2/73 173.138 2.212 1,27 

1973/74 184.859 1.480 0,80 

1974/75 187.692 1.364 0,73 

1975/76 271.788 1.538 0,56 

1976/77 215.245 1.465 0,68 

1977/78 252.666 1.629 0,64 

Mt:DIA 214.231 1.615 0,75 

FONTE: (A) CEPLAC/COGEP/ASSEC 

( B) PROCACAU 
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frutos dos cacauais existentes. Esses cacauais, na maioria nativos, alguns semi-cultivados, 
apresentam-se em forma desordenada na floresta, sem obedecer a espaçamento regular. Na 
floresta há predominância de palmáceas, ocorrendo ainda seringueiras, andiroba, ucuúba e 
murumuru, e outras espécies de valor econômico. A cacauicultura, portanto, não se cons
titui em atividade isolada, independente, capaz de garantir, por si SÓ, a subsistêrf'cia do 
Homem (12). 

Citando o Dr. P. T. Alvim:" ... E curioso observar que a Amazônia, apesar de não ter 
ainda logrado alcançar o seu desenvolvimento econômico, jácontribuiu de forma decisiva 
para promover '0 desenvolvimento de outras regiões. Esta contribuição veio através de 
duas de suas espécies lativas: a seringueira e o cacaueiro. Na Malásia, o cultivo da Sé .•. . -

gueira, levado desta parte para as Colônias Britânicas, possibilitou uma melhoria sensível 
nas condições de vjda das populações rurais". 

"Os pa (ses africanos - Gana, N igéria, Repúbl ica dos Camarões e Costa do Marfim -
hoje lideram a produção mundial de cacau. 

E para não irmos buscar exemplos apenas lá fora, o cacaueiro foi levado por Frederi
co Warneau da Amazônia para a Bahia e lá,graças às terras dadivosas e sobretudo ao traba
lho do sergipano desbravador, foi plantada a civilização do cacau". 

Anote-se que no sul da Bahia vivem aproximadamente dois milhões de habitantes, 
com uma densidade demográfica de 20 a 40 habitantes/ km2 e uma das mais altas concen
trações de renda agrícola por hectare: US$ 270/hectare/ano. 

"Por que", pergunta Alvim, "que a Amazônia não logrou promover o seu próprio de
senvolvimento econômico e social com essas espécies nativas - a seringueira e o cacaueiro 
- que tanto fizeram em outras localidades também de clima tropical? Seria o caboclo a
mazônico inferior ao negro africano, ao nativo da Malásia, ou mesmo ao patricio sel
gipano?" 

"Ou seria a nossa situação econômica em alguma forma diferente, se a Amazônia fos
se gerida pelos"gringos" colonizadores da Malásia e da África?" 

E, concluindo, "será totalmente impossível planejar com segurança o desenvolvi
mento da Região Amazônica, como de qualquer outra, seja com o cacau, seringueira ou 
pecuária, sem antes contarmos com institu ições de pesqu isas e de assistência técnica do 
mais alto nível, capazes de fornecer o embasamento para a ação que viria arrancar a região 
do estágio de atraso, de economia de recoleção e dôs condições de pobreza e infra-huma
nas em que ainda vivem os caboclos da Amazônia" ( 3 ). 

Dentre os produtos agrícolas das zonas tropicais, o cacau é um dos que apresentam 
uma das maiores taxas de crescimento, evoluindo o seu consumo numa taxa de 3,5 por 
cento ao ano, após guerra. 

O consumo mundial de cacau em 1974 foi de 1.437 mil toneladas/ano, e a produção 
brasileira de 1973/74 foi de 242 mil toneladas. 

Em 1985 estima-se que o consumo mundial de cacau deverá ser de 2.300 a 2.400 n. 
toneladas, mantendo-se a atual taxa de crescimento de 3,5 por cento ao ano. 

Se a estimativa se confirmar, o Brasil terá de produzir em 1984/85 400 mil toneladéls 
de cacau, apenas para manter o "status quo" de terceiro produtor mundial, com a partici
pação de 16 por cento ao ano (a média dos últimos 3 anos). Isto significaria dobrar a pro
dução nos próximos 10 anos (2). 
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Face à impossibilidade, por falta de solos aptos para a cultura do cacau, e à indeseja
bilidade de se lograr o aumento de produção projetado às custas somente das"tradicionais 
zonas produtoras da Bahia (95 por cento), Espírito Santo (3,5 por cento) e Pará/Amazo
nas (1,5 por cento), decidiu o Governo Federal, através da CEPLAC, pela implantação de 
novos cacaueiros no País e maior apoio à cacauicultura de base tradicional e empírica do 
Amazonas e do Pará ( 2 ). 

A Amazônia, centro de origem botânica do cacaueiro, com fatores edafo-climáticos 
adequados para a cultura, vem sendo estudada, e áreas já levantadas pelai CEPLAC indi
cam que se poderá alcançar crescimento pretendido às custa~, em grande parte, desta 
Região. 

A intensificação do cultivo do cacau é desejável na Amazônia sob quatro aspectos 
básicos: 

1. Estratégico - por se tratar de um cultivo capaz de fixar o homem à terra e cola
borar na ocupação dos vazios demográficos da Amazônia e povoar suas extensas 
faixas de fronteiras em forma nodular. 

2. Ecológico - por se tratar de um cultivo tipicamente conservacionista e mantene
dor do equil íbrio do meio ambiente, imitando a floresta. 

3. Econômico - assegurando ao agricultor conveniente remuneração, enquanto que 
contribui para a melhoria das balanças de pagamento regional e nacional, através 
do crescimento da receita cambial. 

4. Pol ítica Agrícola - promover um melhor balanceamento da produção de cacau a 
nível nacional, através de melhor distribuição da produção entre os Estados brasi
leiros que reunam condições de produzí-Io, evitando destarte as indesejáveis flu
tuações causadas pela participação quase exclusiva da Bahia, detendo 95 por cento 
da produção nacional. 

ATUAÇAO DA CEPLAC (2) 

l.)m acordo de colaboração técnica, celebrado com o Departamento de Pesquisas A
gropecuárias do Ministério da Agricultura, em 1965, constituiu o início dos trabalhos da 
CEPLAC na Amazônia, com a implantação da pesquisa e experimentação cacaueira, de
senvolvidas nas dependências do IPEAN, em Belém. 

No mês de julho de 1965 foi realizada a primeira de uma série de expedições botâ
nicas à bacia amazônica, para coleta e seleção de cacaueiros nativos de interesse para o 
programa de melhoramento genético das plantações nacionais de cacau. 

Com a evolução das atividades da Instituição nesta região, foram firmados outros 
convênios com diversos organismos (Secretaria de Agricultura do Pará, Faculdade de Ciên
cias Agrárias do Pará, ACAR-Pará) e, em 1970, implantou a CEPLAC os serviços experi
mentais em Manaus, passando a atuar no Estado do Amazonas, vindo depois a celebrar 
convênio com a ACAR-Amazonas e IPEAAOc. 

A assistência técnica à cacauicultura foi efetivada através de duas vias: a) através de 
convênios com a ACAR-Pará e ACAR-Amazonas; b) diretamente pela CEPLAC. 

No Estado do Pará, com exceção do município de Cametá, toda a cacauicultura é as
sistida pelo Convênio, atuando nos municípios de Bragantina e Guajarina (Santa Izabel, 

. Castanhal, Tomé-Açu, etc.) e na Transamazônica, desde Marabá até Itaituba. 
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No município de Cametá, por se constituir o maior produtor de cacau do Pará, res
ponsável por 50 por cento da produção de cacau, a CEPLAC estabeleceu o Serviço de As. 
sistência Técnica aos cacauicultores de Cametá (ASTECCA), vinculado ao Departamento 
de Extensão da Bahia. Esta forma de atuar funcionou desde 1970 até o ano passado, 
quando o encarregado do serviço foi deslocado para Belém, para atuar junto à atsistência 
técnica da ACAR-Pará. 

o ASTECCA, além dos trabalhos de melhoria da qualidade do produto, incentivou 
plantio de cacaueiros em ilhas altas e várzeas, trabalho este que foi em grande parte com
prometido pela enchente de 1974, que praticamente destruiu as plantações novas. A par
tir de então se orientou os trabalhos paras as terras firmes de Cametá, que, apesar de 
pobres mineralogicamente, oferecem melhor oportunidade do que as várzeas. 

No Estado di.) Amazonas, a CEPLAC atuou apenas através da ACAR-AM, concen
trando a sua atividade nos municípios de Itacoatiara, Parintins.Silves e Urucará, seja atra
vés da melhoria da qualidade, seja através de unidades de observação de cacauais tecnica
mente i!11plantados pelo Convênio CEPLAC/ACAR-AM. 

As dificuldades da atuação nas áreas dos aluviões, resultam de: a) estrutura fundiária 
indefinida, sendo em grande parte pequenos lotes e sem o domínio definido, o que impos
sibilita a introdução de novas tecnologias, por falta de recursos de capital; b) tradicionalis
mo dos produtores, apegados a práticas rotineiras; c) as grandes enchentes do rio Amazo
nas, que comprometem os trabalhos realizados. Em relatório de julho, 1975, .0 chefe dos 
Serviços Experimentais de Manaus dizia: "De uma maneira geral, não foi possível observar 
os trabalhos existentes nas várzeas, devido as mesmas estarem cobertas de água, aproxima
damente três metros de água acima do solo". 

o ano de 1971 assinalou a entrada da CEPLAC no Território de Rondônia,através 
de convênio com o I NCRA, para introdução do cultivo do cacau como uma alternativa de 
exploração para a colonização oficial do I NC RA,através do PIC Ouro Preto. 

Desde o nascedouro, portanto, orientou a CEPLAC no sentido de trabalho integra
do, estabelecido em cooperação com órgãos federais ou estaduais, visando à utilização de 
recursos regionais disponíveis (facilidades de local de trabalho, campos experimentais, la
boratórios etc.) e a indispensável experiência já existente acerca da agricultura regional e 
condições ambientais. 

A partir de 1974 a ação da CEPLAC na Amazônia passou a constituir uma unidade 
programática, com a denominação de Programa Especial da Amazônia, PROAM, para o 
qual foram destinados recursos da ordem de Cr$ 3.400.000,00, que representam cerca de 
duas vezes e meia a arrecadação da CEPLAC na Amazônia, naquele ano. 

Em 1975, os recursos alocados ao PROAM, foram de Cr$ 5.000.000,00, acusando 
um crescimento a quase 60 por cento em relação ao período anterior, mas totalizando, 
do orçamento geral da CEPLAC, Cr$ 275.000.000,00, menos de 2 por cento. 

A parti r de 1976, passou a C EP LAC a dar a i nda ma is ênfase à sua programação da A
mazônia, para em 1977 e 1978,já com o advento do "Diretrizes para Expansão da Cacaui
cultura Nacional, 1976/1985" - PROCACAU, destinar parcelas mais substanciais de seus 
orçamentos (Quadro 2) e comprometer, de parte do Governo Federal, recursos de origem 
dos programas especiais POLAMAZONIA e POLONORDESTE. 
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Quadro 2 - Recursos apZicados peZa CEPLAC na A-
mazônia no periodo 1974 - 1978. 

ORÇAMENTO/DEPEA 
ORÇAMENTO 

% DO 
ANO CEPLAC 

(Cr$ 1.000) (Cr$ 1.000) TOTAL 

1974 3.046 194.185 1,57 

19,75 4.972 269.194 1,85 

1976 19.365 405.981 4,77 

1977 54.375 618.790 8,79 

1978 159.700 1.433.200 11,14 

FONTE: CEPLAC 

CRITERIOS ADOTADOS PARA SELEÇÃO DE NOVOS PÚLOS CACAUEIROS 

Os dois critérios agronômicos para o plantio de cacau são: clima e solo. O primeiro, 
mais relacionado com a disponibilidade de água, visto ser o cacaueiro uma planta sensível 
aos períodos críticos de estiagem. Enquanto que o solo se relaciona com a sua fertilidade 
natural e condições físico-hídricas, definidas principalmente pela disponibilidade de nutri
entes e capacidade de retenção de água. 

Clima - O cacaueiro é uma pltintét típica das reqiões tropicais e subtropicais, com 
pouca capacidade de suportar períodos muito prolongados de estiagem. Na região produ
tora de cacau da Bahia, a distribuição de chuva ao longo do ano, com regularidade e sem 
"deficits" h (dricos, permite uma produção de cacau quase que durante todo o ano. Já nas 
regiões produtoras de cacau de Trinidad, como do continente africano (Gana e Nigéria, 
por exemplo), com período secos bem marcados, a estrutura de produção é um tanto di
ferenciada da produção baiana, evidenciando-seaconcentração deproduçãoquase quenum 
único pen'odo. A safra principal ("main crop") ocorre entre setembro, outubro, novem
bro e dezembro, enquanto que a safra menor ("light crop") é inexpressiva, com uns 10% 
da produção anual. 

Na Amazônia, as áreas de clima marcado pela ocorrência de um perlodo seco, como 
Rondônia, Transamazônica (Pará), Baixo Amazonas (Pará) e Pré-Amazônia Maranhense 
(Santa I nês, Vale do Pindaré e Mearim) têm caracterlsticas climáticas mais próximas da Á
frica e Trinidad do que das áreas de produção da Bahia. Na Figura 1 apresentam-se dados 
de precipitação e de evaporação total para áreas cacaueiras selecionadas e que podem me
lhor ilustrar a matéria. 

Solo .- A cu Itura do cacau requer solos férteis para produzir boas colheitas. Solos de 
baixa fertilidade necessitam de doses maciças de corretivos e de fertilizantes. 
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Figura 1 - DadOs de precipitaçãO e de evapo~çao total de algumas ~as 
aacaueiras. 
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Solos férteis como, por exemplo, as "Terras Roxas" de Altamira (PA), ou como os 
podz61icos eutr6ficos de Ouro Preto (RO), não necessitam da aplicação de calcário, nem 
de adubação com nitrogênio e potássio. Ambos os solos precisam de uma adubação fosfa
tada, como todo o solo de região tropical. 

LOCALIDADE 

ALTAMIRA 
(Terra- Roxa) 

OURO PRETO 

(Podzôlico Eutrôfico) 

BRAGANTINA, CAMETÃ/MANAUS 

(Latossolos) 

FONTE: ASSIT/DEPEA 

Ca+Mg 

pH 

6,0 6,8 

6,2 8,7 

4,2 0,2 

K AI P 

me/lOOg 

0,16 0,0 0,05 

0,44 0,0 0,03 

0,04 1,2 0,01 

Já os latossolos ou podz6licos distróficos da maior parte da Amazônia, como, por 
exemplo, Tomé-Açu, Zona Bragantina e Cametá (no Pará), Manaus, Itacoatiara e Parintins 
I no Amazonas) e imediações de Porto Velho (Rondônia), apresentam necessidade da apli
cação de calcário (1.800 a 2.000 kg/ha) e de adubação completa (Nitrogênio = N; Fósfo
ro ~ P; e Potássio = K), com quantidades em torno de 400 quilos por hectare (da formula
cão "A" para cacau, da CEPLAC). _ 

Estes insumos representariam, a nível de Belém, Cr$ 1.104,00/ha, por conceito de 
calcário (preço de Cr$ 522,00/ton),e Cr$ 1.440,OO/ha para fertilidade (formulação NPK, 
Cr$ 3.600,OO/ton). Acrescente-se ainda os custos de transporte para interiorização dos in
sumos, além do custo de mão-de-obra para a aplicação de calcário (4 homens/dia para ca
da hectare) e dos fertilizantes (12 homens/dia para cada hectare), computando-se o valor 
da jornada atual de Cr$ 70,00/dia (preços de 1977). 

Assim, o cultivo do cacau em "Terra Firme" pobre ficaria cof'!l um custo adicional 
de aproximadamente Cr$ 4.000,OO/hectare, sem computar a interiorização dos insumos, 
e que teria de ser repetido periodicamente (a aplicação de calcário a cada 2 ou 3 anos, e 
adubação, anualmente). Isto para não se falar nos inevitáveis problemas da ainda precária 
infra-estrutura de abastecimento de insumos agrícolas na Amazônia. 

Por outro lado, os solos de origem aluvionar, de várzeas e ilhas, na maior parte dota
dos de boa fertilidade natural (pela deposição de sedimentos dos rios), não são indicados 
para a cultura do cacau ou mesmo de outras culturas perenes, devido: 

a) aos riscos que correriam os investidores ante ao imprevisível e irremediável fenô
meno das grandes e periódicas enchentes e "marés lançantes", tornando a ativida
de um verdadeiro "jogo de azar"; 

b) alto grau de hidromorfismo dos solos, que implicariam, para sua correção, em pe
sados investimentos em serviços de drenagem, caríssimos; 

c) pelo efeito do hidroperiodismo, o ciclo de produção do cacaueiro nas áreas de vár
zeas seria encurtado, resultando assim em diminiução do potencial de produção. 
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Por último, os estudiosos da Amazõnia encaram a utilização das várzeas como voca
cionadas para a produção de vegetação de ciclo curto (alimentos e fibras), como enfatiza 
LIMA ( 11 ). 

A CEPLAC, através de sua equipe de pedologia do Centro de Pesquisas do Cacau e, 
mais recentemente, dos especialistas do Departamento Especial da Amazônia, ~iospectou 
até maio de 1978 quase cinco milhões de hectares em Rondônia, Pará, Mato Grosso, Ma
ranhão e Goiás, com um resultado de que um milhão e trezentos mil hectares seriam de 
solos bons para cacau, ou seja 27% (Quadro 3). Esta área resulta ser mais do que seis vezes 
maior do que a área programada pelas Diretrizes para a Expansão da Cacauicultura Nacio
nal, 1976/1985 (PROCACAU). 

Quadro 3 - So l os levant ados na Amazônia ~ até ma~o de 1 978 ~ pe la CEPLAC. 

REGIÕES 

1. RONDÔNIA 

1. 1 POP-I 

1.2 POP-I 

1.3 POP-III 

1.4 PoP-v 

1.5 GLEBA BURAREIRO 

Subtota1 

2. PARÁ 

2.1 TRANSAMAZÔNICA 

2.2 BAIXO-AMAZONAS 

Subtota1 

3. MATO GROSSO 

3. 1 ARIPUANÃ 

4. MARANHÃO 

4.1 SANTA INÊS 

5. GOIÃS 

5.1 "PONTAL DE GOIÁS" 

TOTAL 

j,REA PROSPECTADA 
(ha) 

60.480 

65.100 

175.100 

283. !~60 

796.000 

1.380.140 

1.000.000 

250.000 

1.250.000 

40G.000 

600.000 

1.050.000 

4.680.140 

(*) Apenas checados pela CEPLAC 

SOLOS BONS PARA CACAU 

Área (ha) Percentual ( io ) 

45.980 

52.600 

72.160 

131.600 

43 9 .000 

741.340 

85.000 C"') 

35.000 

120.000 

150.000 

80.000 

180.000 

1.271.340 

57,7 

9,6 

37,5 

13,3 

17,1 

27,1 

NOTA : Há infoY'mações (EMBRAPA / RADAM) de áreas com boas condições edafoc l i 
máticas para cacau em são Fé lix do Xingu (PA)~Rio Jar i (PA ) e Acre~ 
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Isto sem mencionar as áreas de São Félix do Xingu (Pará), Jari (Pará) e no Estado do 
':'cre (caminhamento Sena Madureira/Tarauacá/Cruzeiro do Sul), que ampliariam o co
-r-€'Cimento de terras férteis na Amazônia, solos de "terra firme", para uns quatro milhoes 
:)e hectares. 

No que diz respeito aos solos da Amazônia com aptidão agrícola cacaueira, é bastan
.~ 'nteressante a opinião externada por JADI N*, em seu informe de viagem às regiões ca
:~ueiras do Brasil, realizada em agosto de 1976, e que sequenciou a missão francesa que 
'!'"'S~lvera entre 18 de outubro a 16 de novembro de 1975, no Brasil. 

Diz JAD IN: "Esta missão de três semanas no Brasil tinha por objetivo se pronunciar, 
;oe uma parte, sobre a escolha de novas áreas para a plantação de cacauais, e também de a-o 
-.a'lsar as possibil idades de melhorar a sua produtividade. Os critérios util izados pelos pe
:)Ologos brasileiros para a escolha de áreas com vocação agrícola cacaueira são irretorquí
.~ , S_ Solos profundos, argilosos, desprovidos de material grosseiro e jovem (presença de 
--,nerais primários) representam o ideal para a cultura. O único fator limitante, nestes so

'~, é o seu potencial qu ímico. 

Baseando-se nas necessidades de elementos de fertilidade para atender aos primeiros 
• ,nte centímetros de profundidade, e de acordo com resultados de pesquisas em Costa 
~o Marfim, conduzidas no I nstituto Francês para Café, Cacau e outras Plantas Estimulan
~~ (I FCC), se pode classificar os solos brasileiros, assim: 

:-IPOS DE SOLOS :Jecessidade de 
Percentual dos Diferentes Elementos Óxidos por ha 

~:RRA ROXA N 100% 

;) ' I~DÔNIA 232 39% P
2
0

5 
61% K

2
0 

)~'RO PRETO 536 53% K20 21% CaO 26% MgO 

":IBIU 1170 16% P20
5 

66% K
2

0 18% MgO 

CEPEC 1362 83% P
2

0
5 

17% K
2

0 

.~GUA SUMIDA 1672 44% K20 56% CaO 

~AZARÉ 1952 39% P20
5 

49% K
2

0 12% CaO 

TABULEIRO 3687 29% P 205 21% K
2

0 45% CaO 

5% MgO 

LATOS SOLO AMARELO 3845 34% P205 13% K
2

0 44% CaO 

(Manaus) 9% MgO 

*JADIN, P. - Relat6rio de Viagem nas Regiões Cacaueiras do Brasil, 12 a 31 de agosto de 1976. Chefe da Seção de Pe
dologia do Centro de Pesquisas do IFCC, em Bingerville, Costa do Marfim. 
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Este quadro mostra que as necessidades de nutrientes são menos importantes na A
mazônia do que no Estado da Bahia. Ou, melhor dizendo, o seu potencial de produção é 
mais elevado. Trata-se de uma estimativa teórica que deverá estar influenciada por outros 
fatores, e em particular pelo clima, que é diferente entre as duas regiões". 

• 
Além dos critérios agronômicos, adotou a CEPLAC, através do seu Departamento 

Especial da Amazônia, o critério que poderíamos chamar de usócio-econômico", buscan
do atuar naquelas áreas de clima adequado para a cultura do cacau, com solos de fertilida
dade natural capaz de prescindir do uso de doses maciças de fertilizantes e corretivos e 
que estivessem 'Iocalizadas em áreas objeto de programas de desenvolvimento e de investi
mento por parte ào Governo, federal e/ou estadual, tais como o Programa de Integração 
Nacional (P IN) e o Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia 
(POLAMAZONIA), de modo a tornar compatível a ação da CEPLAC com a ação de ou
tras agências de desenvolvimento regional (SuperintendênCia de Desenvolvimento da Ama
zônia - SUDAM e Superintendência de Desenvolvimento Regional do Centro Oeste -
SUDECO), bem como a ação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
ONCRA). 

Assim, passou-se a falar em "Pólos Cacaueiros da Amazônia" à similitude dos Pólos 
Agropecuários e Agrominerais :da POLAMAZONIA, aliás dentro da formulação da polí
tica de desenvolvimento traçado no " PND, e em seguida detalhada a nível regional pelo 
II PDA, buscando alcançar o desenvolvimento da Amazônia, através da polarização, na 
sistemática do "desenvolvimento desequilibrado corrigido". 

A ESTRATEGIA BRASILEIRA PARA O CACAU (5) 

A Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), pelo D~creto n9 
73.960, de 18 de abril de 1974, está incumbida de: 

I. PROMOVER O APERFEiÇOAMENTO ECONOMICO-SOCIAL DA LAVOURA 
CACAUEIRA. 

11. DEFINIR E CRIAR NOVOS PÚlOS DE PRODUÇÃO DE CACAU NO PAfs. 

111. INCENTIVAR A INTRODUÇÃO E DESENVÚLVIMENTO DE AL TERNATI
VAS AGRO-INDUSTRIAL NAS TRADICIONAIS REGIOES PRODUTORAS 
DE CACAU. 

IV. PARTICIPAR DO FORTALECIMENTO DA INFRA~ESTRUTURA DAS RE
GIOES PRODUTORAS DE CACAU. 

A demanda futura do cacau inspira a convicção de que esse produto oferece grandes 
potencialidades econômicas para os países tropicais. 

Por outro lado, o Acordo I nternacional do Cacau estipu lou que aquele pa ís cuja quo
ta básica de 100% for ultrapassada poderá complementar a de outro pa ís que não conse
guir atingir os 100% de sua quota respectiva. Nos últimos cinco anos, os países africanos, 
principalmente Gana e Nigéria, não vêm cumprindo as suas quotas, havendo indícios de 
que no futuro estes países não conseguirão mesmo cobrí-Ias. O Brasil deverá se prevalecer 
dessa circunstância e aumentará sua participação, assegurando novas quotas. 

Acresce que os chocolateiros internacionais depositam sua confiança (e estudos da 
ICCO - Internacional Coffee and Cocoa Organization o confirmam) em que o Brasil, en
tre os grandes produtores mundiais, é um dos poucos países dos trópicos que dispõe de es
paço e tecnologia para assegurar a evolução do consumo internacional dos próximos anos. 
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Se essa ampla perspectiva de crescimento oferecida pelo mercado internacional do 
cacau assegura aos países produtores a garantia de um mercado crescente e; possivelmen
te, preços justos e compensadores, também significa para todos eles, especialmente para o 
Brasil - um grande desafio. 

A expansão futura do mercado consumidor vai crijJr condições para que se estimule e 
se amplie, se desenvolva e se racionalize o cultivo do cacau nas áreas tropicais. A maior 
parte da faixa de expansão do mercado, gerada pelo aumento do consumo, será conquista
da por quem apresentar os melhores índices de produtividade - capaz de competir no 
terreno das cotações internacionais - e o melhor produto. 

A sabedoria está em obter a maior produtividade por unidade de superfície e alcan
çar um preço que seja capaz de remunerar satisfatoriamente o produtor, mas não se cons
titua em impedimento à popularização cada vez maior do chocolate e conseqüente expan
são do consumo mundial do cacau. 

Este é o desafio que a ampl iação crescente do mercado de cacau coloca diante dos 
pa íses produtores. Convém lembrar, a essa altura, que há 30 anos passados houve um de
safio idêntico que o Brasil não enfrentou, permitindo aos países afriçanos ampliar tranqüi
lamente sua participaçao no mercado e manter, por longo tempo, sua hegemonia e a lide
rança como produtores mundiais de cacau. 

A omissão do Brasil naquela época teve reflexos negativos, não apenas sobre a econo
mia das regiões produtoras -- especialmente o sul da Bahia - mas, inclusive, sobre a pró
pria economia nacional. O Brasil perdeu a oportunidade de melhorar sua participação no 
mercado internacional do cacau - que nos últimos 45 anos cresceu em mais de 200%, pas
sando de 500 mil toneladas para 1.550 mil - perdeu uma soma considerável em divisas e 
sacrificou durante anos toda uma região de terras.fertil íssimas -: a região cacaueira baiana 

que, com mais de 1. milhão de habitantes na época, parou no tempo durante várias dé
cadas, com sua economia estrangulada e os produtores rurais vivendo em regime de crise 
permanente. 

A omissão do Brasil na aceitação daquele desafio residiu, basicamente, na ausência 
total de um programa sério e sistemático de assistência técnica aos produtores de cacau 
da Bahia. 

As perspectivas apresentadas pela demanda; as possibilidades de ampliação da produ
ção prevista no Acordo I nternacional do Cacau; a confiança dos chocolateiros internacio
nais, depositada no Brasil como fornecedor de cacau; as vantagens comparativas apresen
tadas pelo Brasil' relativamente a outros pa íses produtores; e o desafio da reconquista de 
posições perdidas pelo Brasil, encorajaram a CEPLAC a encetar, de forma mais rápida, a 
expansão da produção brasileira de cacau. 

Para tanto, o Orgão equaciona a pol ítica brasileira para o cacau a partir do aumento 
da produtividade e da produção - embora considere uma série de atividades complemen
tares e suplementares ao objetivo básico, em torno das quais agirá. 

A expansão da cacauicultura brasileira dar-se-á prioritariamente na região cacaueira 
tradicional da Bahia, Recôncavo Baiano, Esp(rito Santo e Amazônia, sem se alheiar das 
possibilidades em outros estados. Esta expansão será feita através das seguintes estratégias: 

i) aumento da produção por expansão em novas áreas; 

ii) aumento de produtividade através da renovação de cacauais decadentes; e 

iii) aumento da produtividade com aplicação de insumos modernos. 
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o plantio de novas áreas, em função da disponibilidade de áreas aptas para o cacau 
atualmente conhecidas, será .empreendido na Amazônia, Bahia e" Espírito Santo e outros 
estados. 

• ESTABELECIMENTOS DAS METAS 

A fixação numérica das metas do PROCACAU apoia-se na consideração dos seguin
tes fatores, que se espera venham a se constituir em importante estímulo para o aumento 
da produção de cacau brasileiro: 

i) surgimento de novos mercados, principalmente nos pa íses de economia centrali
zada; crescimento de renda dispon Ivel para consumo nos pa íses em desenvolvi
mento; e crescimento mundial da população; 

ii) crescimento da receita cambial proveniente de maior volume de cacau expor
tado; 

iii) maior participação relativa do Brasil, entre os países maiores produtores de ca
cau, advindo daí maior poder de negociação; 

iv) existência de áreas aptas para a expansão da cacauicultura, principalmente na A
mazônia; 

v) o cacau é um cultivo fixador do homem à terra e pode ser con.iiderado como 
uma das melhores alternativas para a Amazônia, o que se apoia no PI N (POLA
MAZONIA); I 

vi) possibilidades futuras do mercado interno; 

vii) "vantagens comparativas" brasileiras, quando cotejados aspectos sociais, econô
micos, estruturais, institucionais e pol íticos dos pa íses maiores produtores de 
cacau. 

Visando à implantação de 300 mil hectares de cacau e renovação de 150 mil hecta
res, foram previamente selecionadas áreas prioritárias nos estados da Bahia, Espírito San
to, Pará, Amazonas, Território Federal de IRondônia ; e outras unidades da Federação 
(Quadro 4). 

OS PÚLOS CACAUEIROS DA AMAZONIA 

Face ao melhor conhecimento da região amazônica e à reconhecida insuficiência de 
recursos próprios orçamentários, procurou a CEPLAC definir a forma de atuar para a 
Amazônia, dentro dos segu intes princípios básicos: 

a) não incentivar os novos plantios de cacau nas várzeas, pela grande incerteza e in
segurança causadas pelas enchentes dos grandes rios amazônicos. Ademais o ciclo 
de produção nestas áreas seria encurtado pelo efeito do hidroperiodismo, resul
tando menor o seu potencial de produção; 

b) concentrar os novos plantios em áreas de "terra firme" de fertilidade natural al
ta, que possibilita uma implantação de cacauais mais barata, dispensando o uso 
de pesadas calagens e fertilizações; 
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Quadro 4 - Projeçao das metas de renovação e implantação de cacauais p~ 
ra 1976 - 1985 (em 1. 000 hectares). 

T. ESTADO DA BAHIA 
A. Implantação 

I. Área Tradicional 
! . Rt'côn,avo 

Subtllta1 (1+2) 

B. Renovação 

1. Província de Ilhéus 
2. Vale dos Grandes Rios 
3. Demais Municípios 

Subtota1 (1+2+3) 

rr . ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Implantação 

11 1. ESTADO DO AMAZONAS 

A. Distrito Agropecuario 
da SVFRAMA e Convênio 
da ACAR 

IV . ESTADO DO PARÁ 

A. Consolidação 
B. Transamazônica 

Subtotal (A+B) 

I TERRITÓRIO FEDERAL DE 
RONDÔ~IA 

A. Projeto Colonização (PIC)* 
B. Projeto Empresa 
C. Projeto Burareiro (PAD)** 

Sub total (A+B+C) 

VI OUTROS ESTADOS*** 

TOTAL (I+II+III+IV+V+VI) 

P E R I o n o (anos) 

197ó 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 TOTAL 

20,0 20,0 20,0 20,0 10,0 
0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 

20,0 20,5 20,5 21,0 11,0 2,0 2,0 3,0 3,0 

3,0 3,0 

2,0 2,0 

5,0 
1,0 
4,0 

5,0 
1,0 
4,0 

7,0 
2,0 
6,0 

7,0 
2,0 
6,0 

10,0 
2,0 
8,0 

10,0 
2,0 
8,0 

15,0 
5,0 
5,0 

90,0 
S,O 20,0 

5,0 110,0 

15,0 
5,0 
5,0 

80,0 
20,0 
50,0 

5,0 5,0 10,0 10,0 15,0 15,0 20,0 20,0 25,0 25,0 150,0 

1,0 1,0 20 20 2,0 2.0 2,0 2,0 3,0 

0,5 0,5 0 ,5 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 

0 ,7 0 ,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 
1,5 1,8 2,8 2,9 4,0 4,0 4,5 5,7 6,3 

2,2 2,7 3,8 3,9 5,0 5,0 5,5 6,7 7,4 

2,0 
2,0 
1,2 

2,0 2,0 2,0 
2,0 3,0 3,0 
1,2 1,2 2,4 

2,0 2,0 
5,0 5,0 
2,4 3,6 

2,0 2,0 2,0 
5,0 5,0 10,0 
3 ,6 4,8 4,8 

3,0 20,0 

1,5 10,0 

1,3 10,0 
6,5 40,0 

7,8 50,0 

2,0 20,0 
10,0 50,0 
4,8 30,0 

5,2 5,2 6,2 7,4 9,4 10 ,6 10,6 11,8 16,8 16,8 100,0 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 

34,9 35,9 44,0 45,8 44,4 36,6 42,6 46,0 59,7 60,1 450,0 

* PIC - Projetos Integrados de Colonização (INCRA/CEPLAC) 

** PAD - Projetos de Assentamento Dirigido (INCRA/CEPLAC) 

*** Outros Es tados (outros áreas ou es tados que serão inc l uidos no PROCACAU). 

c) captar recu rsos de outras fontes governamentais atuantes na área amazônica 
(SU DAM, BASA, Governos Estaduais e Programas Especiais, como o POLAMA
ZONIA, PIN, PROTERRA) para sua programação; 

d) destinar de seu próprio orçamento maiores recursos. 

Assim, a CEPLAC compatibilizaria sua programação com as do POLAMAZONIA e 
PIN, definindo, a partir dos conhecimentos já apropriados pelo Centro de Pesquisas do 
Cacau, os pólos cacaueiros prioritários, onde a CEPLAC concentraria sua ação nos próxi
mos dez anos ,(2). 

Assim, ficaram definidos os seguintes pólos cacaueiros para a Amazônia,que passam 
a ter colocação teórica, vez que a implementação de cada pólo 'estará a depender das 
"vantagens comparativas" que cada pólo oferece de imediato. Isto não quer dizer, neces-
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sariamente, que o desenvolvimento dos pólos será harmônico, mas quase certo que de 
uma maneira desequilibrada. Por exemplo, o Pólo V, Altamira (P"A),. e o Pólo VII, Ron
dônia (RO), terão por certo uma implantação mais rápida doque o Pólo 11, Carajás (PA), 
e Pólo V 111, Acre, face ao processo já em marcha da ocupação, regularização e processo 
produtivo já implantado em Altamira e Rondônia, enquanto que o Pólo Carajéls e o Acre 
ainda esperam medidas que venham a possibilitar a sua entrada no processo produtivo. 
Por outro lado, o estabelecimento de metas numéricas para uma unidade da Federação, 
ou mesmo para pólos dentro de uma mesma unidade, deverá ser tomado como uma fixa
ção, não de caráter definitivo, podendo-se e devendo-se fazer ajustes e reajustes, tantos 
quantos necessários, no sentido de proporcionar o objetivo final - implantação de 160 
mil hectares de cacauais na Amazônia - com a participação das áreas que possuam condi
ções de receber o investimento. 

POLO 11 - CARAJAS, PARA (SUDAM) (6) 

Os depósitos de minérios de ferro inferidos na serra dos Carajás (Pará) situam-se em 
torno de 18 bilhões de toneladas. A área principal de ocorrência (160 mil hectares) desdo
bra-se em patamares, que se sucedem entre os vales dos rios Xingu e Tocantins, situados 
aproximadamente a 150 km a sudoeste da cidade de Marabá e a 400 km de Belém. 

Por outro lado, possibilitando a conformação de um amplo complexo econômico, 
ocorrem a oeste desta formação ferrífera, até o rio Xingu, solos de alto potencial agrope
cuário, sendo a maior mancha de "terra roxa" já mapeada na Amazônia pelo Projeto Ra
dam, na região de São Félix do Xingu, que é estimada em aproximadamente um milhão 
de hectares. 

A área é objeto de intensa programação pelo POLAMAZONIA, seja na discriminação 
fundiária, seja pela implantação de uma trama viária, que incluiu uma ferrovià que fará o 
escoamento do minério de ferro dos Carajás para o porto de Itaqui, no Maranhão. 

No momento a área está sendo em grande parte, dada a sua fertilidade natural, subu
tilizada com o uso de pastagens, isto porque o acesso ainda é praticamente inexistente. 

POLO 111 - ARAGUAIA/TOCANTINS, GOIÃS (SUDECO) 

Localiza-se no denominado "Pontal de Goiás", constituindo área de influência da 
Transamazônica e da Belém-Brasília (BR-153). Dotada de solos férteis em extensa faixa 
entre Nazaré e Araguantins, propícios à exploração agrícola de ciclo curto e longo, ca
racteriza-se, no entanto, sua atividade primária, pelo extrativismo vegetal (babaçu) e pela 
pecuária de corte extensiva. 

Desde 1972 o INCRA manifestou desejo de introduzir o cultivo de cacau no Projeto 
Integrado de Colonização "Bernardo Sayão'", no município de Pequizeiro(Goiás), não 
tendo sido efetivado na ocasião qualquer trabalho pelo fato de estar sendo promovido o 
remembramento das parcelas do loteamento, que eram de lotes de apenas 25 hectares e 
passavam a ser de 100 hectares. 

Em visita feita por técnicos da CEPLAC,' por determinação do Secretário-Geral da 
CEPLAC, nos municípios de Xambioá, Araguaina, Araguantins e Colinas do Goiás, se 
comprovou a existência de uns 500 mil cacaueiros plantados, sem qualquer técnica, com 
sementes trazidas de contrabando desde o J:spírito Santo. Os solos são de boa fertilidade 
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.~'J o cacaueiro, anotando-se uma ligeira restrição climática, pelo perlodo seco um pouco 
· -~)Iongado. Anote-se ainda a relativa pobreza de infra-estrutu ra, carente de estradas e de 
~"':"'JICOS, circunstância que deverá ser corrigida através a programação do POLAMA
':0N IA. 

Em abril de 1978, a CEPLAC, em conjunto com a Secretaria de Agricultura de 
.;Jlás (SAGO), definiu uma área para iniciar os trabalhos da introdução da cultura do ca-
Ju, assim caracterizada: "trecho compreendido entre Estreito (Maranhão), na divisa 

.; ·)Iás-Maranhão, e Araguantins (Goiás), abrangendo as localidades de Nazaré, Cachoeiri
"~a e Angico e próximo das cidades de Tocantinópolis, Axixá de Goiás e Ananás. A re
; ão é servida pelas rodovias federais Belém-Brasília (BR153) no sentido norte-sul, pavi
~entada, e pela Transamazônica, no sentido sudeste-noroeste, bem como por outras estra
:J5 estaduais, precárias na parte invernosa".~'\ 

Nesta região existiriam uns 180 mil hectares de solos aptos para cacau, ocorrendo 
··:"ra roxa, vertissolo e burnizem, na maioria em associações. 

PÓLO IV - TROMBETAS, PARA (SUDAM) 

Trata-se de região de influência da rodovia Perimetral Norte; localiza-se ao norte do 
· ') Amazonas, no trecho entre Alenquer e Faro, numa faixa que se estende até a diretriz 
:JQuela rodovia, compreende porções dos municípios de Oriximiná, Faro, Obidos, Alen
:: .... er e Monte Alegre. A região é banhada pelo rio Amazonas e tributários, como o Trom
:..~!as, o Cuminá e o Maicuru, e apresenta lagos que se caracterizam pela abundância do 
~)escado. 

A região já foi estudada pela equ ipe de pedologia da Divisão de Geociências do 
:êntro de Pesquisas do Cacau, da CEPLAC, que identificou a ocorrência de pelo menos 
35 mil hectares de solo de boa aptidão agrícola para cacau (14). Por outro lado, Falesi 
81, identificou na Colônia Paes de Carvalho, em Alenquer, uma mancha de uns 8 mil 

"eçtares de "terra roxa". 
A cacauicultura já está sendo timidamente introduzida no município de Alenquer, 

: ~r avés de plantações de cacauais h íbridos, com a assistênc ia técn ica da EM ATE R -Pará. 

Seria de bom alvitre somar esforços do Governo Estadual, através da Secretaria 
A Agricultura (SAGR!), ITERPA, INCRA e CEPLAC, de forma a dar utilização mais 
· JCional às boas terras do Pólo Trombetas, através de uma licitação de terras públ icas, 
~.ara o plantio de cacau, a exemplo do que foi feito em Rondônia. Do ponto de vista 
!() escoamento da produção é uma área privile§iada, pois está na calha do grande rio e 
-.~ proximidades do futuro porto exportador da Amazônia, Santarém. 

POlO V - Al TAMIRA, PARA (SUDAM) 

O processo de colonização da Amazônia teve início na área de influênc)a de Alta
~Ira, com a execução, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
'.CRA, do PIC Altamira I, ao longo da rodovia Transamazônica. Conta a região com so
os de alta fertilidade natural, "terras roxas", ali existindo prospectados cerca de 85 mil 
~tares (9). 

A metodologia de trabalho a ser empregada, ou melhor dito, que se está empregan
jO, é similar à de Rondônia, do Pie Ouro Preto, tratando-se de fazer áreas de cacauais de 
tamanho familiar. 

"'OI AS, AC.C.P. et alii - Viabilidade do Cultivo do Cacau no Extremo Norte de Goiás. Relatório da Equipe CEPLAC/ 
Secretaria da Agricultura de Goiás, abril de 1978. 
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Ainda no Pólo Altamira existe a possibilidade de se vir a trabalhar com os colonos da 
Cooperativa de Triticultores de Ijuí (COTRIJUI), do Rio Grande do SuL que irá implan
tar um projeto agropecuário ao sul do projeto agrocanavieiro IIAbraham Lincoln", da 
CIRA-PACAL, na região fértil do rio Iriri. , 

Hoje já existem entre Altamira e Itaituba uns 6.000 hectares de cacauais plantados, e 
representa o esforço de programação de quase 50% da área programada para o Estado do 
Pará. No ano de 1977/78, escoou pelo porto V itória (Pará), no rio X ingu, perto de 60 to
neladas de cacau das novas plantações da Transamazônica. 

POlO VI - PRÉ-AMAZONIA MARANHENSE, MARANHAo (SUOAM) 

Apesar de apresentar certos aspectos diferenciados, pode em sua maior parte ser con
siderada como um prolongamento da Amazônia. 

Area já estudada prel iminarmente pela Divisão de Geociências do Centro de Pesqu i
sas do Cacau, desde 1969, nos municípios de Santa Luzia, Bom Jardim, Pindaré-Mirim e 
Santa Inês, no cruzamento da MA-1 e BR-316, em direção a ZEDOCA. 

A atividade cacaueira surgirá como uma alternativa importante para a ocupação efe
tiva do vasto contingente populacional rural, subempregado na maioria; é o Pólo Cacauei
ro que contará com maior oferta de mão-de-obra e que, conseqüentemente, poderá ser o 
mais competitivo dos pólos a serem implantados. 

Ressalte-se também a riqueza da infra-estrutu ra regional, no cruzamento de duas es
tradas asfaltadas e outras importantes estradas estaduais, eletrificação rural, rede bancá
ria e outros serviços. O porto de Itaqui, a pouco mais de uns 200 km, será a opção natural 
para o escoamento do produto. A ferrovia Carajá-Itaqu i também exercerá, por certo, im
portante papel nas zonas de influência da mesma. 

POlO VII - RONOONIA (SUOECO) 

E o pólo mais estudado e implementado até o momento. Está centrado no hoje mu
nicípio de Jiparaná (RO), na BR-316, Porto Velho-Cuiabá, alcançando de um lado até 
o município de Cacoal e do outro o município de Ariquemes, passando por Ouro Preto 
e Jaru. 

Os solos do Pólo Rondônia, desde 1971 começaram a ser sistematicamente estuda
dos pela Divisão de Geociências (4, 7, 10 e 13) e revelam a excelência da região para a 
cultura do cacau. 

Rondônia contaria com uma área de mais de 700 mil hectares de terras de alta e me
diana fertiiidade com aptidão para o cacau ou outro qualquer cultivo exigente. Não se en
quadram na estimativa as áreas do vale do rio Guaporé, onde, a partir de Costa Marques, 
em direção à fronteira do Estado de Mato Grosso, ocorreriam solos também favoráveis 
para o cultivo do cacau. 

Está a CEPLAC atuando em conjugação de esforços com o INCRA e Governo do 
Território, especificamente nos Projetos I ntegrados de Colonização Ouro Preto, Gy Para
ná, Pe. Adolpho Rohl, Projeto de Assentamento Dirigido Burareiro e Gleba de Licitação 
Burareiro, além de alguns empresários autônomos que regularizaram suas terras e se volta
ram para o plantio do cacau. 
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A estrutura fundiária cada vez mais rapidamente definindo-se, e a rápida chegada de 
milhares de famílias de "sem terra" tornará muito rápida a ocupação do agro de Ron
dônia. 

Desde o ano de 1971/72 até o fim do ano agrícola 1977/78, estavam plantados em 
Rondônia quase 11 mil heCtares de novos cacau ais, já no fim do ano passado figurando 
Rondônia com 33 toneladas de cacau exportadas pela CI RA-OURO PRETO. 

A grande clientela da cacauicultura de Rondônia é ainda o parceleiro da colonização 
oficial, o usem terra" de Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Nordeste e Sul do País, que 
ali chegaram à busca de um lugar ao sol. 

Na abordagem dessa surgente cacau icultura, principalmente a dos parceleiros dos 
P ICs, é importante notar que os parceleiros assentados em áreas aptas para o cultivo do 
cacau plantam, na etapa inicial, uma área mínima de 10 hectares. A área de dez hectares 
teria a vantagem imediata de possibilitar que, uma vez implantada a cultura, a exploração 
fosse feita contando apenas com a força de trabalho do conjunto familiar (2,5% equiva
lente/homem no PIC Ouro Preto). Recorrendo à contratação de mão-de-obraocasional por 
ocasião dos "picos" de colheita, limpas etc., esta peculiaridade possibilita aos cacauiculto
res dos PICs resistirem melhor a preços mais baixos, isto é: que a cacauicultura de Rondô
nia nos PICs seja mais competitiva em relação à cacauicultura africana, do que a cacaui
cultura baiana, toda ela explorada através de mão-de-obra assalariada. 

Esta colonização feita por familiares "sem terra", implica em transformar os agri
cultores com uma renda mensal equ ivalente a seis ou sete vezes o salário mínimo regional, 
se cultivar os dez hectares com cacauais. Esta restrição da etapa inicial a dez hectares pos
sibilita ainda evitar os prejuízos da monocultura, combinando a atividade cacau, com ex
plorações outras (pecuária de leite, cultivos anuais etc.) e dar a contribuição também espe
rada de mel horia e barateamento do abastecimento local.. 

PÓLO VIII - ACRE (SUDAM) 

A região do Estado do Acre selecionada para o programa estende-se ao longo da ro
dovia Rio Branco-Cruzeiro do Sul (BR-236), envolvendo os principais centros urbanos 
do Estado, trecho dos rios Acre, Purus e Juruá e seus afluentes. 

No Estado do Acre, inicialmente a ação da CEPLAC seria mais voltada para a pesqui
sa e experimentação com o cacaueiro, implantando uma base de experimentação e uma 
coleção de' germoplasma no município de Cruzeiro do Sul, na fronteira com o Peru. Nesta 
base experimental seriam introduz idos os clones que viessem a ser colecionados em futu
ras e sucessivas expedições às áreas cacaueiras da Amazônia. 

Esta atividade asseguraria a preservação do material botânico sob a ameaça de extin
ção, à medida que for sendo promovida a ocupação daquela parte da Amazônia, notada
mente na região cacaueira do Sul/Benjamin Constant, o possível centro de origem do ca
cau (Alto Amazonas), de onde se originaramosclonesSCA6,SCA 12,IMC67ePound 12. 

O isolamento da área, e ainda por alguns anos permanecerá assim, permitirá um tra
balho tranquilo e seguro, isento de grande movimentação Amazônia/Bahia. 

Além das atividades de .pesquisa, seria iniciado lentamente um processo de implan
tação de um pólo cacaueiro, em somação com o INCRA, que colocará um PIC ou PAD 
em Cruzeiro do Sul, na região de Tarauacá/Cruzeiro do Sul/Japiim/Boqueirão da Espe-
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rança, área com solos conceituados como os melhores do Estado. Com a conclusão das 
estradas em execução, su rgiria a excelente possibil idade do corredor para o Pac ífico, que 
é na realidade a grande aspiração dos brasileiros daquelas paragens. 

O cacau que viesse a ser produzido em Cruzeiro do Sul escoaria para o porto de 
Callao, no Peru, e entraria com uma vantagem comparativa de transporte d8 aproxima
damente 5 mil milhas mais próximo que qualquer produtor de cacau, para os mercados do 
Japão, Austrália, Nova Zelândia, Rússia e ainda uma maior facilidade para as costas ameri
canas do Pacífico. 

Antecipando-se à determinação da CEPLAC de chegar até o Estado do Acre, a inicia
tiva privada, contando com o apoio do Departamento Especial da Amazônia e da Secre
taria-Gerai da CEPLAC, selecionou e elaborou projeto para a Empresa IINova Olinda", 
que às margens do rio Yaco, município de Se na Madureira (AC), começou a implantar 
com recursos próprios 50 hectares de cacau e está em vias de aprovar, no Conselho da 
SUDAM, o primeiro projeto de cacau a vir merecer apoio do Fundo de Investimento da 
Amazônia (FINAM). Trata-se de grupo do Estado do Pará vinculado à exploração de se
ringais nativos no Acre (RUBERTEX) e a empresários do Rio de Janeiro (RJ). 

, -
POlO XI - TAPAJOS, ITAITUBA, PARA (SUDAM) 

O pólo de desenvolvimento do Tapajós compreende a área de influência da Transa
mazônica e da BR-165 (Cuiabá-Santarém),que se cruzam em Itaituba, formando impor
tante entroncamento entre os rios Tapajós e Xingu. 

Este importante pólo é quase que uma continuação do Pólo Altamira, sendo dotado 
de solos férteis em manchas esparsas ao longo da Transamazônica. A partir da Ru rópol is 
Presidente Medici em direção a Vila PACAL (km 92 da Transamazônica, sentido Alta
mira-Itaituba), ocorre "terrê roxa" que já vem sendo cultivada'com cacau. Há indicações 
de que no ramo sul da Cuiabá-Santarém também ocorrerá a "terra roxa", propícia para a 
implantação da agricu Itura do cacau. 

Neste pólo, deve-se ressaltar a prox im idade relativa do porto de Santarém, facil itan
do as exportações, bem como a já existente energia hidroelétrica de Curuá-Una (20 MW), 
o que poderá vir a ser. um incentivo para uma surgente industrialização. 

POlO XIII - JURUENA, MATO GROSSO (SUDAM) 

A região de Juruena situa-se no ext:-emo norte do Estado de Mato Grosso, compreen
dendo o polígono formado pelos rios Teles Pires, Juruena e Arinos. O maior potencial 
produtivo, tanto para as atividades extrativas da área como para a agricultura e pecuária, 
encontra-se nas porções sul e norte da área, na faixa de influência da estrada de penetra
ção Juruena-l, área recomendada para ocupação empresarial. 

Datam de agosto de 1975 as reivindicações oficiais no sentido da atuação da 
CEPLAC no Estado de Mato Grosso, cabendo ao Conselho Nacional de Pesquisas a pri
meira manifestação, através de ofício em que solicitava à CEPlAC que estendesse a sua 
atuação ao município de Aripuanã. Posteriormente dirigiu-se à CEPLAC a Companhia 
de Desenvolvimento de Mato Grosso (CODEMAT), com pleito semelhante, mas que
resultou infrutífero, dado a pobreza dos solos sob análise e de difícil acesso à outra área 
proposta, nas proximidades da "cidade dos cientistas" Homboldt, no município de 
Aripuanã. 
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Terminou por frutificar a solicitação da INDECO S.A., uma companhia de coloniza
ção privada, com aprovação pelo I NC RA, que nas glebas Alta Floresta e Paranaíta, após 
cruzar o rio Teles Pires em direção ao Apiacás, logrou ver identificada a "terra roxa", em 
continuidade de uns 150 mil hectares, onde a cacauicultura é viável. A única dificuldade é 
a relativa desvantagem no que diz respeito ao escoamento da produção, que terá de fazer 
um percurso rodoviário de aproximadamente uns 1.000 km para alcançar o porto de San
tarém (Pará). A ocupação dos lotes, variáveis de 100 ha, 300 ha e até 1.000 ha, se está fa
zendo com colonos, ou antigos pequenos proprietários de áreas diminutas do Norte do 
Paraná, que ali chegam com relativo capital e tratam de crescer, na escala econômica, na 
imensidão da Amazônia. 

A infra-estrutura viária,de serviços e habitacional, que em Alta Floresta vem já im
plantando a IN DECO SI A, é um exemplo do que poderá vir a fazer o empresariado, se 
somando a Governo para lograr alcançar a ocupar os vazios amazônicos. 

No ano de 1977/78 foram plantados 457 hectares de cacauais, e na programação 
1978/79 estava fixada uma meta de 1.000 hectares, que deverá ser suplantada. 

Além dos pólos cacaueiros assim definidos, e onde nos próximos anos a CEPLAC 
concentraria os seus esforços, em forma prioritária, ex istiriam outras áreas de menor 
expressão, e também de menor potencial, que deveriam ser contempladas. 

No Estado do Amazonas: 

a) o município de Parintins, tradicional produtor e onde existiriam área de solos 
promissores e com o escoamento do produto facilitado; 

b) no Distrito Agropecuário da SUF RAMA, solos de baixa fertilidade natural, como 
os da Amazônia em sua maioria, mas que gozaria das vantagens que serão criadas 
a partir da implementação do próprio Distrito Agropecuário da SUFRAMA, com 
fac il idade de corretivos, fertil izantes, infra-estrutu ra e assistência técnica. O Dis
trito Agropecuário contará com o incentivo do Estado do Amazonas e será viabi
lizado pela SUFRAMA; a CEPLAC participaria com uma atividade cacaueira em 
escala modesta, quando comparada às outras áreas, mas expressiva no contexto 
de D.A. 

No Estado do Pará, continuar-se-ia a trabalhar na zona tradicional produtora de Ca
metá, que produz quase 50% do cacau paraense, e em Tomé-Açu e municípios da Bragan
tina (Castanhal, Santa Isabel etc.), aproveitando o método da substitu ição de pimentais 
decadentes para o plantio de cacauais, fazendo uso d.e fertilidade residual deixada pelos 
anos sucessivos de adubação. 

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCACAU NA AMAZONIA 

A cacauicultura da Amazônia será viabilizada nesta etapa da atuação da CEPLAC, 
através do fortalecimento do programa Pesqu isa e Experjmentação do Fomento e da 
Assistência Técnica aos plantadores de cacau. 

Ressalte-se que, graças aos trabalhos já conduzidos nos Serviços Experimentais de 
Belém (SEBE), desde 1965, Serviços Experimentais de Manaus (SEMA), desde 1970,e 
Serviços Experimentais em Rondônia (SERON), desde 1971, a CEPLAC pode fazer algu
mas recomendações calcadas em resultados que, ainda em fase inicial, e sem requ intes ci
entíficos, podem assegurar tranquilidade para fazer algumas recomendações aos agri
cultores. 
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PESQUISA E EXPERIMENTAÇÃO - Objetivos: 

a) Definir os pólos cacaueiros da Amazônia. 

b) Adaptar tecnologia de produção de cacau às condições ecológicas da Amazônia. , 
c) Criar tecnologia de produção de cÇ)cau para as condições ecológicas da Amazônia. 

d) Desenvolver pesquisas básicas em cacau na Amazônia. 

e) Transferir tecnologia de produção de cacau e resultados de pesquisas básicas para 
o extensionista, e ser realimentada (feed-back) pelo sistema de extensão no que 
diz respeito aos novos problemas da cacauicultura na Amazônia. 

f) I nstalar campos de produção de sementes h íbridas de cacau. 

Em resumo, buscará a presquisa e experimentação responder às perguntas básicas: 

Onde plantar cacau na Amazônia? 

Quais os híbridos de maior produtividade e maior tolerância às enfermidades? 

Como controlar as enfermidades do cacaueiro, notadamente a IIvassoura-de
bruxa"? 

Quais os métodos de plantio do cacaueiro na Amazônia? 

Como beneficiar o cacau nas condições da Amazônia, de altas precipitações? 

E assim por diante. 

As principais atividades ora desenvolvidas na Amazônia são: 

1. Levantamentos Pedológicos 

A equ ipe de pedologia da Divisão de Geociências do C'EP EC vem, desde 1971, proce
dendo em forma sistematizada os levantamentos pedológicos do Projeto Integrado de Co
lonização /lOuro Preto" e Projeto de Assentamento Dirigido "8urareiro", no Território 
de Rondônia. Até o final do ano, deverá estar completado o mapeamento semi-detalhado, 
a nível de unidades de mapeamento, uns 700 mil hectares, contando com fotografias pan
cromáticas de 1 : 70.000, o que vem possibil itando fazer a regional ização dos projetos do 
INCRA (2). 

Ao findar o ano de 1974, uma equipe fez um levantamento de campo apoiada em in
formações básicas já existentes do RADAM e do ex-IPEAN e indicou as áreas de Altamira, 
na Transamazônica, Obidos, Oriximiná e Alenquer (no Baixo Amazonas) e São Félix do 
Xingu, no Pólo Carajás, como áreas potenciais, onde deveriam ser feitos estudos detalha
dos para o melhor conhecimento da vocação cacaueira das áreas. 

No decorrer dos anos 1975 até maio de 1978, foram levantadas e sem i-detalhadas á
reas no Estado de Mato Grosso (lNDECO S.A.), Maranhão (município de Santa Inês, vale 
dos rios Pindaré e Mearim), Goiás (zona fisiográfica de "Pontal de Goiás") e Estado do 
Pará (Baixo Amazonas: Alenquer-Obidos-Oriximiná), que permitiram concluir com um to
tal estudado de 4.680.140 hectares e sendo identificado um parcial de 1.271.340 hectares 
de solos aptos para a cultura do cacau. 
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A partir de 1977, o Departamento Especial da Amazônia passou a contar com equi
pe própria, já agora com três especialistas, que vem refinando os estudos feitos e proce
dendo os levantamentos das bases físicas da CEPLAC na Amazônia e atendendo solicita
ção de investidores na escolha de áreas para o plantio de cacau. 

2., Manutenção de Banco de Germoplasma Cacau 

Já mantendo 115 clones atualmente, pretende-se manter e ampliar o banco de ger
moplasma cacau, de forma a dotá-lo de maior variabilidade genética, principalmente no 
que se refere às características de adaptabilidade, precocidade, tamanho de semente de 
frutos, relação peso de semente/peso de frutos, produtividade e resistência a enfermida
des, para utilização nos projetos de melhoramento da cultura. Visa-se também à preservar 
a diversidade genotípica do cacau amazônico, que ultimamente vem sendo ameaçado de 
desaparecimento, em consequência dos grandes desmatamentos para implantação de pro
jetos agropecuários na região. 

Aguarda-se a aquisição de uma gleba nas proximidades de Belém (Pará), para que 
se possa central izar e ampliar a coleção do Banco de Germoplasma, ao tempo em que se 
réceberá o segundo geneticista já contratado e possivelmente mais um terceiro. 

3. Seleção de Novas Combinações Clonais para a Produção ele Sementes Híbridas 

Através de estudos de competição e de habilidade combinatórios, utilizando-se dos 
clones já reconhecidos como transmissores efetivos de caracteres agronômicos, pretende 
selecionar novos clones dotados de boas características e também de alta habilidade com
binatória para inclusão nos campos de produção de sementes híbridas do Pará. Em última 
instância, visa-se a ampliar a diversidade genética do material a ser distribu ído aos agri
cultores, de forma a garantir rendimentos elevados e resistência horizontal às principais 
enfermidades da cultura: "vassoura-de-bruxa", podridão parda e corticium. 

4. Árvores de Sombreamento Definitivo 

o sombreamento definitivo vem sendo feito com a eritrina e a palheteira, que não 
oferecem nenhuma renda adicional ao agricultor e uma das quais, nos ú,ltimos dois anos, 
começou a apresentar problema de ataque intenso de insetos - a palheteira. 

Mediante estudos de comportamento de essências florestais, árvores frutíferas e la
tescentes de valor econômico regional e exóticas, busca-se eleger aquelas que, além de 
sombreamento adequado, proporcionem renda adicional ao agricultor da Amazônia. 
Entre as florestas: mogno, imburana, andiroba, jutaí, tooma etc. As frutíferas apontam: 
o bacuri, o genipapo, a fruta-pão, a castanha-do-pará e a nóz-pecan. A seringueira será a la
tescente indicada, que resultaria em uma excelente combinação, do ponto de vista ama
zônico. 

5. Herança da Resistência à "Vassoura-de-Bruxa" 

A través de cruzamentos dialéticos entre clones resistentes, determ inar-se-á a genética 
da resistência do cacaueiro àllvassoura-de-bruxa", a fim de orientar futuros trabalhos de 
mel horamento com respeito ao caráter. 
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6. Identificação e Medidas de Combate às Principais Pragas do Cacau na Região 

Dadas as pecu liaridades regionais, não se pode transferir toda a tecnologia de comba
te às pragas para a Região, desde a Bahia. Primeiro passo será identificar e estudar o ciclo 
biológico das pragas mais importantes que atacam o cacaueiro e, posteriormente; determi
nar as medidas de combate mais adequadas, com as respectivas épocas de aplicação e inse
ticidas. 

7. Ensaios de Fertil idade - Adubação do Cacaueiro 

Atualmente realizada com base nos resultados da Bahia, carece de pesquisa local. De 
acordo com os estudos pedológicos, serão realizados ensaios de adubação nas unidades de 
solo mais expressivas, com vistas a quantificar, qualificar e sistematizar o uso racional de 
fertilizantes para o cacau na Amazônia. Através de ensaios de microparcelas de milho, lan
çadas em Rondônia, Amazonas e no Pará, vem estudando a CEPLAC os níveis nutricio
nais dos solos onde se está plantando cacau, de forma a poder recomendar as formulações 
adequadas para futuras fertil izações. 

Outro aspecto importante a estudar é o uso dos pimentais decadentes de Tomé-Açu 
e Região Bragantina, onde o efeito residual das adubações pesadas para a pipericultura 
vem possibilitando a implantação de uma moderna cacauicultura. 

8. Melhoria da Qualidade 

Todo o cacau produzido na Amazônia é classificado como "refugo" ou lIabaixo do 
padrão", resultando da prática de não fermentar o cacau. Através de campanha já levada 
a efeito, palestras e divulgação pelo rádio, a ACAR-AM, ACAR-PA e ASTECCA não lo
graram resultados positivos: a qualidade do cacau da Amazônia cQntinua ruim, com sua 
exportação proibida por norma estabelecida pelo CONCEX. 

Em próximas etapas, procurará a CEPLAC, em conjugação de esforços com os gover
nos do Amazonas e do Pará, superar a grande barreira para produzir um bom produto, 
que é a falta de estímu lo, mesmo porque, apesar de classificado como II refugo", há merca
do comprador para o cacau da Amazônia. Através da isenção do ICM pelos estados do A
mazonas e Pará e por parte da taxa de retenção, parcialmente, se constituirá um prêmio 
para o cacau classificado como de primeira ou superior. Existirá assim um preço diferen
ciado para o cacau classificado, até, dentro de um prazo razoável, três ou cinco anos, al
cançando o qual itativo desejado, se proibir as exportações do cacau "refugo". 

9. Epidemiologia da "Vassoura-de-Bruxa" na AmazÔnia 

Objetiva determinar a curva epidêmica da "vassoura-de-bruxa" em diferentes áreas 
amazônicas e correlacionar com os fatores ambjentais, a fim de aumentar os conheci
mentos sobre a variabilidade da incidência da doença e melhorar a eficiência dos métodos 
de controle. 

10. Controle Biológico da "Vassoura-de-Bruxa" (in vitro) 

Selecionar microrganismos antagOnicos ao Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer, vi
sando a desenvolver um método de controle biológico. 
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11. Determinação de Sistema de Controle Ou (m ico da IIVassoura-de-Bruxa (Casa de 

Vegetação) 

Objetiva determinar o efeito protetivo e erradicante dos fungicidas JlPlantvax" e 
"Vitavax" . 

12. Avaliação dos Controles Cu Iturais e Ou ím icos da IIVassoura-de-Bruxa" Cri
nipe/lis perniciosa (Stahel) Singer 

Determinar entre os controles químicos e culturais qual o mais adequado de ponto 
de v ista de efetiv idade econôm ica. 

13. Estudos Básicos do Germoplasma Dispon ível 

Características e controle de produção dos clones ex istentes no jardim clonal ora 
disponível na base física da Divisão Especial do Pará (DIPAR), no Centro de Pesquisas 
dos Trópicos Úm idos da EM B RAP A. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PESQUISA E EXPERIMENTAÇÃO 

A CEPLAC conta, no Departamento Especial da Amazônia, com um agrupamento 
de especialistas (onze atualmente), nas áreas de fitopatologia, entomologia, genética, pe
dologia, fertilidade de solos e engenharia florestal, congregados na Assistência Técnica de 
Pesquisas (ASSIT), localizada em Belém (Pará). 

Este agrupamento deverá crescer nos próximos anos, agregando outros especialistas 
das áreas de fisiologia, economia e estatística e receberá de volta de cursos de mestrados 
dois fitopatologistas e um entomologista. Na ASSIT se concebe, formaliza e define a pes
qu isa para a cacau icu Itu ra da Amazôn ia, repl icando os experimentos na constelação de 
estações experimentais já ex istentes (F igura 2), interl igando-se num "feed-back" indis
pensável com o Centro de Pesquisas do Cacau da CEPLAC, em Ilhéus, Bahia. 

FOMENTO E ASSISTÊNC.IA Tt:CNICA 

o fomento à cacau icu Itu ra se expressa através do suprimento de sementes híbridas 
de cacau, o mais importante dos insumos básicos e dos demais insumos indispensáveis ã 
cacau icu Itu ra. 

SEMENTES HIBRIDAS: A Amazônia ainda é quase totalmente dependente das se
mentes híbridas produzidas na Bahia. Isto se deveu à orientação dada inicialmente ao 
Programa, particularmente no Estado do Pará, que colocou sob a responsabilidade da Se
cretaria de Agricultura (SAG R I) a tarefa de implantar, no período 1971/1974, quarenta e 
CinCO hectares; de campos de produção de sementes h íbridas e que somente foram im
plantados um e meio hectare, incompletos, em Marituba. 

A partir de 1975, chamou a si a CEPLAC a tarefa de implantar de maneira global 
os campos e começou, com o apoio do POLAMAZON I A, a implantá-los na Estação Expe
rimentai de Altamira (Pará), Estação Experimental Ouro Preto (Rondônia) e, com re
cursos próprios, na Estação Experimental do R io Negro (Amazonas). Dentro de três a 
quatro anos começarão a pr~duzir os referidos campos, que totalizam 110 hectares. 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - PESQUISA E EXPERIMENTAÇAO 

ST-MA 
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MENTAL ALTA FLO

RESTA 
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ESTAÇÃO EXPERI

MENTAL DE ALTA

MIRA 
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MENTAL DE RIO 

NEGRO 

Figura 2 - Estrutura organizacional da pesquisa e experimentação desen
volvidas na Amazônia~ pela CEPLAC. 
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No ano de 1977 foram distribuídas na Amazônia vinte milhões de sementes híbridas 
de cacau, sendo que apenas 7% foi produzido nos campos de Belém (Pará), através polini
z rio manual. 

Contudo, dentro de mais três anos estará a Amazônia auto-sustentada na produção 
do Insumo básico' sementes híbridas, posto que os Campos de Produção de Sementes 
H ICr.<las começarão a contribuir, quando da plena produção produzirão em torno de 50 a 
60 milhões de sementes, material este já mais adequado às condições da Amazônia, pois 
serão híbridos amazônicos, específicos para as condições da região. 

No Quadro 5 se mostra a distribuição de sementes h íbridas de cacau, dando-se a pro
ven.encia e a destinação do insumo. 

- -', -',"-
"I ... ,. ' .. Distribuição de sementes h{bridas de cacau na Amazônia no a

no de 1977. 

.·':·~-\;:O~AS 

>:'\TO GROS~O 

PARÁ 

RO~DÔNIA 

T O T A L 

PRODUZIDAS 

CEPEC!BAHIA 

1.617.000 

647.000 

30.000 

7.860.650 

8.480.400 

18.635.050 

-;;'() "7m "{< ' . __ UI ,.1 ~ ..J . DF,'PEA/ APAEA/DIPAR 

PRODUZIDAS 

DIPAR!PARÁ 

100.000 

24.000 

1.125.800 

125.000 

1.374.800 

TOTAL 

1.717.000 

647.000 

54.000 

8.986.450 

8.605.400 

20.009.850 

iNSUMOS MODERNOS: Caberá à CEPLAC assegurar o suprimento de sacos plás
ticos, nebulizadores, defensivos, corretivos e fertilizantes. A CEPLAC, em conjunto com 
o I NC RA, nas áreas de colonização, governos estaduais e principalmente cooperativas, 
assegurará os recursos para aquisição dos materiais, depósitos e distribuição aos agri
cultores, montando uma estrutura de Revenda de Material Agrícola adequada. 

No ano de 1977 começou a CEPLAC a operar o serviço próprio de Revenda de 
Material Agrícola para Cacau, tendo sido comprados materiais (dez itens) no valor global 
de Cr$ 8.500.855,29, conforme o Quadro 6. 

Para 1978 a verba para revenda de material agrícola foi expressivamente ampliada, 
pois passou a ser da ordem de vinte e cinco milhões de cruzeiros, ou seja, pouco mais de 
três vezes a do período anterior. 

Está sendo implantada a interiorização dos serviços de 'Revenda de Material Agrí
cola, com o funcionamento de oito armazéns: Belém, Castanhal, Tomé-Açu, Altamira, 
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Quadro 6 - Revenda de ma1;eria l agnco la em 1977. 

ITENS 

Calcário 

Ureia 

Pulv. Motorizado 

Cobre Sandoz 

Adesivo AG-BEM 

Terraeur granulado 

Sacos de Polietileno 

Podões 

r-!a1ato 1 

B.H.C. 

T O T A L 

ELABORAÇÃO: DEPEA/DIAEA 

QUANTIDADE 

1.700 

715 

500 

1.664 

4.704 

5.000 

20.000 

1.000 

972 

10.000 

UNIDADE 

Tonelada 

Se. 50 kg 

Pulverize 

Se. 25 kg 

Litros 

Se. 10 kg 

Milheiros 

Podões 

Litros 

Se. 25 kg 

VALOR (Cr$) 
• 

846.600,oq 

103.989,00 

2.892.600,00 

1.309.285,00 

151.567,00 

166.200,00 

2.429.000,00 

7.500,00 

94.114,29 

500.000,00 

8.500.855,29 

PACAL, Rurópolis Presidente Médici, Alenquer e Cametá, no Estado do Pará. Em Ron
dônia serão instalados cinco postos: Ariquemes, Jaru (PIC 'Pe. Adolpho Rohl), Jiparaná 
(antiga Vila Rondônia) e Cacoal (P IC Gy Paraná). 

Nos estados do Amazonas, Maranhão e Mato Grosso, em 1978, apenas funciona
rão os Armazéns Centrais, prevendo-se para o próximo ano a interiorização da Revenda. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: A CEPLAC atua nos estados do Amazonas e Pará através 
convênios com a EMBRATER, que repassa às EMATERs Amazonas e Pará os recursos 
para a manutenção da assistência técnica. Contudo, a experiência não tem sido das mais 
favoráveis, mostrando uma certa inadequação no seu funcionamento (dificuldade de rela
cionamento EMA TE Rs para com os agentes financeiros da linha PROTE R RA, alta rotati
vidade do pessoal envolvido, comando duplo da pol ítica de fazer plantar cacau etc.). 

Ademais, a assistência técnica de alto qualitativo e forma contínua é a chave de su
cesso da implantação da cacauicultura. O extensionista do cacau tem de ser um especialis
ta no cultivo, que envolve uma série de reconhecimentos técnicos, a cada dia em mutação 
e de detalhes de manejo. 

Uma experiência interessante é a que vem sendo conduzida no Território Federal de 
Rondônia, nos PICs Ouro Preto, Pe. Adolpho Rohl, Gy Paraná e no PAD Burareiro, onde 
a CEPLAC vem prestando assistência técnica diretamente, através convênio INCRA/ 
CEPLAC, que assim replica na Amazônia o seu bem sucedido modelo institucional do Sul 
da Bahia e Espírito Santo: Pesqu isa/ Assistência Técnica/Suprimento Insumo/Crédito (via 
convênios BANCO DO BRASIL e BANCO DA AMAZONIA), sob comando único e evi
tando as disfunções e linhas quebradas de comando múltiplo. 
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CRt:DITO 

o mon1:ante de recursos financeiros para a implantação da moderna cacauicultura na 
Amazônia será mu ito expressivo. 

Para impl.antação dos 160 mil hectares de cacauais,a demanda total de resursos de ca
pital será de quatro bilhões e meio de cruzeiros (Cr$ 4.574.955.000,00); para as instalações 
e equipamentos se demandará quase cinco bilhões de cruzeiros (Cr$ 4.887.459.000,00), 
em cruzeiros corrigidos pelos indicadores da Fundação Getúlio Vargas, para 1977 (5). 

A guisa de exemplo damos o montante de crédito para cacau aplicado nos dois pólos 
cacaueiros hoje mais dinamizados, no Estado do Pará e Território de Rondônia. 

CRtDITO APLICADO EM CACAU NO PARÁ~ POR MUNIC1PIO~ 1976 

Municípios Planos de Financiamento Valor 
(NQ) (Cr$ 1.000) 

ALTAMlRA 173 20.808 

ITAITUBA 43 4.218 

TOMÉ-AÇU 09 1.178 

SANTA ISABEL 08 790 

ALENQUER 07 1.072 

T O T A L 240 28.066 

FONTE : E'MATER - Pará 

A área financiada no exercício de 1976, tomando-se um custo médio unitário de 
Cr$ 16.000,00 por hectare, teria sido de aprox imadamente 1.750 ha, ou seja, apenas 41 % 
da área plantada, 4.260 ha, no Estado do Pará, gozou de amparo creditício. Uma das ra
zões do fator anterior é o problema fu ndiário do Pará, que vem retardando o uso de cré
dito para a cacauicultura, apesar da existência do Fundo Rotativo Suplementar para Ex
pansão da Cacauicultura (FUSEC). 

Visualiza-se facilmente a limitação decorrente da situação fundiária ao se constatar, 
pela leitura do Quadro, que os municípios da Transamazônica (Altamira e Itaituba) tota
I izaram 89% dos recu rsos apl icados, visto que a clientela daquela área é representada por 
parceleiros dos Projetos I ntegrados de Colon ização (P ICs) do I NC RA, com uma situação 
fu ndiária definida. Ao lado, é claro, da maior ênfase que se vem dando ao programa nas 
áreas de solos férteis da Transamazõnica. 

Não se dispõe de informação da área contratada com os agentes financeiros Banco 
do Brasil SI A e Banco da Amazônia SI A, para o ano de 1977, vez que até o mês de de
zembro ainda estavam sendo encaminhados pela EMATE R, para contratação, projetos em 
quase todas as agências no Estado do Pará. 
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• 
CRtDITO APLICADO EM CACAU EM RONDONIA~ 1975,1976 e 1977 

ANO AGRfCOLA HECTARES CACAUAIS 

1975/76 

1976/77 

1977/78 

T O T A L 

FONTE: DEPEA/DIRON 

2.130 

4.190 

4.130 

10.450 

VALOR (Cr$ 1.000) 

• 
31.714 

69.084 

93.934 

1.94.732 

A meta global programada para o ano de 1977 (4.500 hectares no PAD Burareiro e 
2.500 hectares nos P ICs) não foi alcançada, uma vez que a previsão era a de se trabalhar 
com 300 famnias no PAD Burareiro com uma área familiar de implantação de 15 hectares 
e somente foi possível atender 67 famílias, por causa da infra-estrutura viária, que não 
foi implantada com o tempo de permitir o acesso aos lotes para: escolha das áreas de plan
tio, transporte de mudas de bananeiras, possibilitar visitas de supervisão etc. 

Assim, a maior clientela ainda foi representada pelos parceleiros dos PICs Ouro Preto, 
Pe. Adolpho Rohl e Gy-Paraná, tendo sido atendidas 296 famílias, com uma área de plan
tio média de 10 hectares. 

Pela primeira vez anota-se o aparecimento de maiores projetos, como os de 
ANINGA e HUGO FREY, com 100 hectares de plantio cada um. Do total financiado d~ 
Cr$ 93.934,00, o Banco do Brasil SI A contratou Cr$ 75.580,000,00, ou seja, 80% dos re
cursos aplicados, cabendo ao Banco da Amazônia S/A a aplicação de Cr$ 18.353.957,00, 
com os -restantes 20%. 

E de justiça assinalar que não fora a existência do Fundo Rotativo para Expansão da 
Cacauicultura (FUSEC), que permite o .financiamento de agricultores que ainda não pos
suem uma situação dominial definida mas que já estejam com a situação fundiária livre 
de vícios e indefinições, o PROCACAU, na Amazônia, sobretudo seria inviável. Não so
mente pela baixa capitalização da clientela, mas sobretudo pelos montantes de recursos 
de capital sempre acima da capacidade de garantia dos bens patrimoniais. 

BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO CACAU 

o beneficiamento do cacau envolve práticas de colheita, quebra, fermentação, seca
gem (natural, ao solou artificial) e o aproveitamento do mel do cacau para o preparo da 
geléia. 

As instalações e equ ipamentos necessários para a manipu lação do cacau, transfor
mando-o em cacau seco, comercial, envolvem pesados investimentos de capital fixo: co
chos e casa para a fermentação do cacau, "barcaças", secadores e armazéns. 

Para a faixa dos pequenos agricultores de cacau nos Projetos Integrados de Coloniza
ção, está-se trabalhando na implantação de um sistema centralizado, usando a Cooperativa 
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como prestadora de serviços de toda a 'fase, desde o transporte de cacau mole (cacau 
úmido) até a central de beneficiamento e o processamento propriamente dito~ 

Quando se fala de Central de Beneficiamento é bom que se esclareça que não se está 
cogitando de grandes centrais (como por exemplo a de Puerto Limon, em Costa Rica, da 
United Fruit, que beneficiava cerca de 5 a 8 mil toneladas de cacau/ano), mas, diríamos, 
"mini-centrais" de beneficiamento, que atenderão a uma produção em torno de 30 mil 
arrobas de qu inze qu ilos de cacau, ou seja a produção de uns 30 a 40 parceleiros. 

Os benefícios deste sistema são: 

a) Eliminar os pesados investimentos de capital fixo em instalações individuais, em 
cada unidade de produção de cacau. 

b) Preparo de um produto de melhor qualidade, padronizado e com melhores pos
sibilidades de comercialização em mercados mais exigentes, como os do Merca
do Comum Europeu ou da Rússia, por exemplo. 

c) Liberação da mão-de-obra do parceleiro ou de seus familiares das tarefas do be
neficiamento, para outras tarefas mais remunerativas e, ao mesmo tempo, cria
ção de empregos no meio rural para a operação da "mini-central". 

d) Possibil idades de aproveitar subprodutos, como o mel do cacau, para a fabrica
ção de geléias, ou, ainda mais remotamente, da própria casca do cacau, para 
alimentação de animais (su ínos, gado leiteiro), ou para a fabricação de adubos 
orgânicos. 

e) O fortalecimento do Sistema Cooperativo ex istente, ou a ser implantado. Em 
Rondônia já ex iste a debil itada Cooperativa I ntegral de Reforma Agrária Ou ro 
Preto (CI RA-Ouro Preto) e na Transamazônica a Cooperativa Integral de Refor
ma Agrária PACAL (CI RA-PACAL), que ainda não intervêm no processo produ
tivo do cacau mas nas quais se reconhece potencial para vir a desempenhar im
portante papel no processamento e comercialização do cacau. 

Como desvantagem t~ríamos a anotar o custo de transporte do cacau mole (cacau 
úmido, com teor de 60% de peso representado pela umidade) através de um sistema viário 
ainda precário e de difícil transposição nas estações chuvosas, nos Projetos do I NC RA. Es
ta desvantagem, contudo, não é onerosa apenas para o cacau, porém para todo o escoa
mento da produção agrícola dos Projetos. 

Em Rondônia, já está em fase final de construção uma IImini-central" da sede do 
PIC Ouro Preto, com recursos do INCRA e que será, a posteriori, entregue em comoda
to à CIRA-OURO PRETO. A CEPLAC está orientando a construção também de uma se
gunda central ainda em Ouro Preto, com recursos do POLAMAZON IA, e ainda em 1971 
estará concluída uma terceira IImini-central" em Jaru (PIC Pe. Adolpho Rohll, cons
tru ída com recursos da CEPLAC. 

Da experiência de Ouro Preto, Rondônia, se tratará de repetir, em forma aprimora
da, a idéia para a área da Transamazônica e também para a região de Tomé-Açu (Pará), 
onde já existe uma cooperativa antiga, tradicional e bem operada : a Cooperativa Agrícola 
Mista de Tomé-Açu (CAMTA). 

~ SOBRAL, L.M . Beneficiamento Primário do Cacau, Manejo. Instrumentos e Instalações. CEPLAC/OEPEX. Ilhéus. 

Bahia. (Mimeografado) . 
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A comerc~alização do cacau será orientada para o sistema cooperativo. Nos Projetos 
I ntegrados de Colonização do I NC RA as cooperativas já ex istentes serão assessoradas pela 
CEPLAC na comercialização do produto; com isso, ao tempo em que se assegura melho
res níveis de preços para os produtores, reforça-se a econom ia das cooperativas ex istentes 
e que venham a ser constitu ídas. , 

A comercialização de cacau na Amazônia ainda em mu ito se assemelha ao processo 
da Bahia, de uns 30 a 40 anos atrás. ~ costumeira, principalmente nas áreas de várzeas 
(Cametá, Barcarena, Mocajuba (Pará), Parintins e Itacoatiara (Amazonas), a prática do 
escambo, a troca do cacau por outros produtos. 

Em 1977, enquanto, a nível de Belém, os exportadores alcançavam preços de ex
portação de Cr$ 700,00 por arroba de quinze quilos e até mesmo Cr$ 785,00, os agri
cultores melhor remunerados foram os de Tomé-Açu (PA), que receberam Cr$ 675,00 em 
média, seguidos dos cooperados da CI RA-Ouro Preto (ROL que proporcionou aos agri
cultores preços de Cr$ 600 a 620,00 por arroba. Na Transamazônica, pela elevada inter
mediação e inatividade da CI RA-PACAL e de uma outra cooperativa ali existente,Coopera
tiva Nova Fronteira (COOPERFRON), os agricultores não auferiram mais de Cr$ 400,00/ 
arroba. Os mais baixos preços foram os de Cametá (Pará) e Parintins e Itacoatiara (Ama
zonas), com Cr$ 370,00 a Cr$ 300,00 por arroba, ou seja menos da metade do preço de 
exportação. 

O escoamento da produção, em sua quase total idade, convergirá para o porto de 
Belém, no estuário do rio Amazonas, mais próx imo dos portos importadores de cacau, 
em relação a Salvador/Ilhéus, pelo menos 1.000 milhas marítimas, tanto para o mercado 
americano (porto de Filadélfia) como o porto de Hamburgo, do Mercado Comum Euro
peu. i~o caso do Pólo Rondônia, existe a possibilidade do frete de retorno, por estrada em 
vias de asfaltamento, até o parque manufatureiro pau lista ou para exportação para a Ar
gentina, por exemplo. 

A situação do Pólo de Carajás será futuramente viável e econ·ômico, valendo-se do 
sistema ferroviário a ser implantado no trecho Carajás-Itaqu i. E a perspectiva do escoa
mento através do corredor de exportação Acre-Peru não é um sonho mas, sim, a grande 
aspiração e futuro do estado acreano. 

Apenas para deixar a idéia de custo de transporte, o transporte de cacau de Ouro 
Preto até Porto Velho, via rodoviária, num percurso de 330 km, no final de 1977 custava 
Cr$ 300,00 por tonelada, e depois por transporte fluvial em barcaças da ENASA (Empre
sa de Navegação da Amazônia S.A.), de Porto Velho até Belém, Cr$ 800,00 por tonelada. 
Custava assim, cada qu ilo, Cr$ 1,10, ou Cr$ 16,50 por arroba, o que resultava cerca de 
2 a 3% por conceito de transporte, para cada arroba de cacau. 

O escoamento da Transamazônica poderá ser feito por via rodoviária até o porto de 
Vitória (Pará), no rio Xingu, e daí em embarcações pequenas, que cobravam no ano pas
sado cerca de Cr$ 300,00 por tonelada, ou seja, Cr$ 4,50 por arroba de qu inze qu ilos. 

ALGUNS RESULTADOS ALCANÇADOS 

Para que não se pense que se fala apenas de programas e planejamento, mas sim de 
execução de uma programação, alinha-se nos Quadros 7 e 8 a evolução das áreas de plan
tio de cacau na Amazônia no período de 1971/72 até 1977nS, quando apareciam como 
plantados pouco mais de 25 mil hectares de novos cacauais, sendo' os maiores partícipes o 
Estado do Pará e o Território de ~ondônia. 
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Quadro 7 - Evo[ução das áreas de p lant i o de cacau na Amazônia~ no peri~ 
do de 1971/72 a 1977/78 . 

UNIDADE 

AMAZONAS 

MARfu~HÃO 

HATO GROSSO 

PARÁ 

RONDÔNIA 

T O T A L 

1974/75 
(ha) 

984, O~', 

2'.877,0 

1975/76 
(ha) 

193,5 

2.181,0 

1.607,0 

3.981,5 

1976/77 
(ha) 

326,5 

24,5 

4.260,0 

4.170,0 

8.781,0 

1977/78 
(ha) 

1.069,5 

40,0 

457,0 

4.050, O~'o', 

4.130,0 

9.746,5 

TOTAL 
(ha) 

1.648,5 

64,5 

457,0 

12.325,0 

10.891,0 

25.386,0 

'/, Ár eas plantadas no pel1Í-odo 1971/72 - 1974/75 

~'o', Expectativa de alcançar 90% da área programada de 4 . 500 ha . 

FONTE : DEPEA/APAEA 

Quadro 8 - Projeção anual da produção de cacau proveniente das ar eas j á 
imp l an t adas . 

E T A P A 

01 (1974/1975) 

02 (1975/1976) 

+ 03 (1976/1977) 

++ 04 (1977/1978) 

T O T A L 

IMP~~ADA 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 
(hectares) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) 

2.877 431 863 1.726 2.156 2.589 3.452 

3.981 597 1.194 2.388 2.986 3.538 

8.781 1.317 2.634 5.268 6.586 

9.746 1.462 2.924 5.847 

25.385 431 1.460 4.237 8.640 13.767 19.468 

+ Inicio PROCACAU 

FONTE: DEPEA/DIRETORIA~ e l aboração ÁLVARES-AFONSO~ F. M. 

Estas áreas já plantadas produzirão, se externarem os níveis de produtividade alme
jados pela CEPLAC, de 1.200 quilos de cacau seco por hectare (80 arrobas/hectare), e até 
o ano 1982/83, aprox.madamente; umas vinte mil toneladas de cacau/ano, o que repre
sentará multiplicar por doze vezes a · atual pro~ução da Amazônia, situada na faixa de 
1.600 toneladas/ano. . 
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Ao lado do inegável benefício econômico para a região, gerando quando totalmente 
implantada a área de 160 mil hectares, uma produção da ordem das 192 mil toneladas de 
cacau, estará criando para a Amazônia 76 mil empregos diretos (5). 

E, ao derredor desta nucleação econômica, surgirão por certo outras ecpnomias, ge
radas quiçá pela própria cacauicultura ou a ela vinculada, alcançando o objetivo final: o 
desenvolvimento econômico e social do HOMEM DA AMAZONIA. 
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