
A passagem do Dia Interna-
cional do Cacau foi assinalada 
pela Ceplac com o lançamento 
oficial do biofungicida Tricovab 
para combate eficiente da vas-
soura-de-bruxa e pela divulgação 
dos critérios para a distribuição 
de 10 toneladas do produto pro-
cessadas pela própria Instituição, 
além de elaborar Termo de Refe-
rência para edital de habilitação 
de empresas da iniciativa priva-
da visando a industrialização e 
comercialização do Tricovab na 
escala necessária ao atendimento 
da demanda dos produtores.

O produtor José Slaibi Filho, 
proprietário da Fazenda São Luiz, 
no município de Ilhéus, foi home-
nageado como o Cacauicultor do 
Ano 2013 pela gestão moderna 

que adota e os resultados alcan-
çados.  A produtora familiar San-
dra Goreti Rodrigues, da Fazenda 
Prazer dos Anjos, no município de 
Itabuna, foi homenageada como 
Agricultora Familiar Destaque 
tanto pelo trabalho feito junto com 
seus familiares e os bons resulta-
dos obtidos em sua área de apenas 
três hectares, como também pelo 
seu empenho em ajudar na orga-
nização para a produção de seus 
parceiros na região do Morumbi.

A Ceplac criou a homena-
gem ao Destaque Organização 
Sócio-Produtiva ressaltando 
este ano o trabalho exemplar 
desenvolvido pela Cooperativa 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel da Agricultura Familiar do 
Sul da Bahia – Coofasulba.

No evento registraram-se as 
presenças de parlamentares das 
câmaras federal e estadual, prefei-
tos, secretários de agricultura, ve-
readores, dirigentes e técnicos da 
Ceplac, Faeb, Seagri, Car, EBDA, 
lideranças de agricultores tradi-
cionais e familiares e de movi-
mentos sociais. O diretor geral da 
Ceplac, Helinton Rocha, afirmou 
que o Dia Internacional do Cacau 
mantinha a sua tradição de home-
nagear os produtores que vêm se 
destacando em seus segmentos na 
lavoura do cacau, trouxe o anún-
cio de tecnologias importantes e 
deu oportunidade para todos os 
segmentos expressarem sua visão 
e anseios e gerar diálogo rumo ao 
maior entendimento das questões 
do cacau.

O cacau em amêndoa foi in-
cluído pelo governo federal na 
Política Geral de Preço Mínimo-
-PGPM com o valor de R$ 75,00 a 
arroba. A informação foi divulga-
da pela Presidente da República, 
Dilma Roussef, no dia 4 de julho, 
quando veio à Bahia lançar o Pla-
no Safra Semiárido 2013/14, junto 
com o Governador do Estado, Ja-
ques Wagner.

O ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Antô-
nio Andrade, informou que em 
junho havia enviado a proposta 
para inclusão da amêndoa do ca-
cau na PGPM, durante reunião da 

Câmara Setorial do Cacau junto 
com lideranças da cacauicultura, 
em Brasília. Os estudos foram fei-
tos pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), depois 
enviados ao Ministério da Agri-
cultura e posteriormente encami-
nhados ao Ministério da Fazenda. 
Para a formatação da proposta fo-
ram utilizadas informações forne-
cidas pela Ceplac, através da seção 
de Sócioeconomia do Cepec.

Por meio da PGPM, o Governo 
Federal atua comprando produtos 
agropecuários quando o preço de 
mercado está abaixo do mínimo 
nas regiões produtoras ou finan-

Ministro Antonio Andrade: 
cacauicultura agora pode se 

organizar ainda mais.

Cacau é incluído na Política de 
Preço Mínimo do Governo Federal

DIA INTERNACIONAL DO CACAU:

Produção de cacau passa
de180 mil toneladas na Bahia 

A Ceplac lançou no último 
Dia Internacional do Cacau o 
biofungicida Tricovab, uma das 
principais armas no combate à 
vassoura-de-bruxa e poderoso 
aliado no processo de retomada 
da produção e produtividade da 
lavoura de cacau na Bahia.

O Tricovab é um agente na-
tural, desenvolvido a partir do 
fungo Trichoderma stromaticum, 
antagônico ao Moniliophtora perni-
ciosa, agente causador da vassou-
ra-de-bruxa. É uma solução de-

senvolvida pelos pesquisadores 
da Ceplac e  representa, além do 
controle biológico da vassoura-
-de-bruxa, a garantia da correção 
ambiental, pois se trata de uma 
tecnologia que não causa danos 
ao meio ambiente nem à saúde 
humana e até sua embalagem é 
biodegradável. “A Ceplac dá à 
sociedade uma resposta efetiva 
na questão da sanidade vegetal,” 
observou o suprintendente da Ce-
plac na Bahia, Juvenal Maynart. 

A cacauicultura baiana apresenta capacidade de produção 
e recuperação das plantações, demonstrando que a região tem 
grande potencial para a produção de cacau, mesmo sob condi-
ções de ocorrência da doença vassoura-de-bruxa. l Pág. 2

l Pág. 8

l Págs. 4 e 5

Ceplac lança biofungicida, homenageia produtores e estimula reflexão

Lançado biofungicida Tricovab
Primeiro fungicida biológico para lavouras de cacau

ciando a estocagem. Esse valor 
é definido pelo governo e pode 
ocorrer por meio de operações 
de compra, de equalização de 
preços ou de financiamento. 
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Ceplac participa da comissão 
de criação da Universidade 

Federal do Sul da Bahia
O reitor da Universidade 

Federal do Sul da Bahia, Nao-
mar Monteiro Filho, formulou 
convite oficial para a Ceplac 
indicar um representante da 
instituição como integrante da 
comissão que está encarregada 
de instalar a universidade do 
sul e extremo-sul da Bahia.

O convite partiu após rea-
lização de palestra no auditó-
rio do Centro de Pesquisas do 
Cacau, na qual o reitor expôs o 
projeto político-institucional da 
nova universidade e identificou 
na ação da Ceplac atividades 
compatíveis com a missão aca-
dêmica da Universidade.

Presente ao evento, o diretor 
geral da Ceplac Helinton Rocha 
afirmou que serão bem vindos 

e apoiados todos os programas 
que visem a geração de conhe-
cimento e tecnologias para o de-
senvolvimento rural sustentável 
do sul da Bahia. Rocha saudou 
a iniciativa e determinou a cria-
ção de um grupo de trabalho na 
Ceplac para identificar formas 
de atuação conjunta, a fim de 
dar maior celeridade à coope-
ração entre as duas entidades e 
disponibilizou uma área de dez 
hectares para análise e possível 
aproveitamento com instalação 
de um dos centros de tecnolo-
gia da universidade. Na opor-
tunidade o diretor da Ceplac 
convidou a Universidade para 
participar do esforço de criação 
de um Parque Tecnológico no 
Sul da Bahia.
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InFoRMATIvo Do MAPA/CEPlAC PARA AS
REGIõES PRoDuToRAS DE CACAu DA BAhIA

Audiência sobre política ambiental

A elaboração de uma propos-
ta de política ambiental para a 
Ceplac no Estado da Bahia é uma 
das ações em que a Comissão 
Técnica de Garantia Ambiental-
-CTGA do órgão está desenvol-
vendo a fim de habilitar legalmen-
te a Instituição para o exercício do 
autocontrole ambiental, além de 
legitimá-la na orientação dos pro-
dutores das regiões produtoras 
de cacau no sul da Bahia quanto 

às demandas relativas às regula-
rizações ambientais nos imóveis 
rurais assistidos.

Em reunião realizada no au-
ditório do Centro de Pesquisas 
do Cacau técnicos da instituição 
debateram vários aspectos do 
documento proposto pela CTGA 
e encaminharam sugestões. O 
próximo passo da CTGA é levar 
o documento final à direção geral 
da Ceplac para publicação oficial.

O Serviço Nacional de 
Proteção de Cultivares, do 
Departamento de Proprieda-
de Intelectual e Tecnologia da 
Agropecuária (DEPTA), liga-
do à Secretaria de Desenvol-
vimento Agropecuário e Co-
operativismo (SDC – MAPA), 
juntamente com a Ceplac, 
promoveram, no Centro de 
Pesquisas do Cacau (Cepec), 
a Oficina sobre Cultivares e 
Recursos Genéticos - Proprie-
dade Intelectual e Inovação 
Tecnológica na Agricultura 
Brasileira.

Na oportunidade, foram 
divulgados os descritores mí-
nimos do cacaueiro publica-
dos no Diário oficial da União 
(DOU), em 06/05/2013. Foram 
abordados aspectos legais 
do direito de propriedade 
intelectual sobre novas va-
riedades de plantas, além de 
questões técnicas, tais como 
os procedimentos de testes 
sob responsabilidade dos re-
querentes do Certificado de 
Proteção de Cultivar e proce-
dimentos para apresentação 
de pedidos de Proteção de 
Cultivares, a cargo do SNPC/
DEPTA/SDC; e Aspectos da 
Legislação Brasileira sobre 
Recursos Genéticos, a cargo 

da Coordenação de Acom-
panhamento e Promoção da 
Tecnologia Agropecuária-
-CAPTA/SDC.

A oficina com os pesqui-
sadores também abordou a 
legislação e os procedimentos 
para o Registro Nacional de 
Cultivares, a cargo da Coor-
denação de Sementes e Mu-
das/DEFIA/DAS. O assunto 
interessa diretamente a do-
centes, pesquisadores, bolsis-
tas e alunos de áreas correla-
tas, profissionais envolvidos 
nos Núcleos de Inovação Tec-
nológicas da região e usuários 

do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
com interesse em proteção e 
registro de cultivares e recur-
sos genéticos.

A oficina foi apresentada 
por Fiscais Federais Agrope-
cuários do Serviço Nacional 
de Proteção de Cultivares e 
teve a participação do Diretor 
da Ceplac, Helinton Rocha, 
do Secretário de Desenvolvi-
mento Agropecuário e Coope-
rativismo, substituto, Hélcio 
Botelho e da Superintendente 
Federal de Agricultura do es-
tado da Bahia, Virgínia Hage.

Ceplac discute registro de novas cultivares

Crescimento anual das safras temporã e 
principal da Bahia, período 2006/07-2012/13

Superintendente Federal de Agricultura do Estado da Bahia, 
Virgínia Hage, Diretor da Ceplac, Helinton Rocha, e o Secretário 
de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo, 
substituto, Hélcio Botelho

A Safra 2012/13 de cacau da Bahia
Na safra de cacau 2012/13 as condições ambien-

tais apresentaram-se favoráveis ao ciclo produtivo 
da planta e adversas ao ciclo biológico da doença 
vassoura-de-bruxa. Nesse período observou-se 
que o pico dos bilros da safra temporã deslocou-
-se para março, quando normalmente ocorre nos 
meses de janeiro e fevereiro. Da mesma forma, o 
pico dos frutos bilros da safra principal, que ha-
bitualmente ocorre em junho ou início de julho, 
registrou-se no final de julho/início de agosto. 

Esse comportamento atípico da trajetória da 
frutificação da safra 2012/13, (algo semelhante foi 
registrado na safra 1986/87, quando registrou-se 
uma produção recorde na Bahia) resultou na co-
mercialização de 180 mil t de cacau em amêndoas.  
Um crescimento de 36,6 % quando comparado 
com a safra anterior 2011/12, mas de apenas 16,8% 
em relação à safra de 2010/11. Na safra temporã 
foram comercializadas 96,6 mil t e na principal 
um volume surpreendente de 83,9 mil toneladas. 

Independentemente das condições ambientais 
favoráveis à produção, é fato que no período pós 
vassoura-de-bruxa essa comercialização da safra 
principal quebrou a barreira das 80 mil t. Esse 
volume comercializado de 83,9 mil t, representa 
apenas 48,6% em relação a média 172,59 mil t do 
período anterior à vassoura-de-bruxa (1979/80-
1990/91), no entanto é um bom indicador da po-
tencialidade produtiva da safra principal. 

Quanto ao volume de produção da safra tem-
porã esse ainda representa 62,5% da média 154,51 
mil t daquele período sem vassoura-de-bruxa.

Lindolfo Pereira Filho– Pesquisador da Ceplac/Cepec - lindolfo@ceplac.gov.br

Pelo volume comercializado na safra 2012/13, 
a Bahia começa a mostrar o seu potencial pro-
dutivo, com o uso das novas tecnologias. As úl-
timas safras indicam tendência de crescimento, 
mas o fator nível atual dos preços internos tem 
contribuído para gerar dúvidas quanto a essa in-
tensidade.

A fim de alcançar a meta de 327 mil t antes 
de 2020 (média do período 1979/80-1990/91) esse 
volume comercializado na safra 2012/13 aliado à 
taxa de crescimento anual de 8,85% da safra tem-
porã e de 10,9% da safra principal indicam a ne-
cessidade de se intensificar os esforços com vistas 
ao manejo do cacau na safra temporã, que tem a 
menor incidência de doenças e também se mostra 
com um crescimento anual menor que o da safra 
principal (Figura 1).

O técnico da Ceplac/Cenex, Antonio Fernando Ribeiro, analisa 
o documento junto com a CTGA e outros técnicos da Instituição
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Mecanização da lavoura cacaueira

Avaliado positivamente por técnicos 
e agricultores familiares do Território do 
Baixo Sul e Vale do Jiquiriçá, o progra-
ma de sistemas agroflorestais da Ceplac 
está sendo expandido agora para outras 
regiões. Depois de implantado no Terri-
tório Médio Rio das Contas, o objetivo é 
chegar ao Território Litoral Sul, a partir 
do município de Uruçuca. Nesse senti-
do, foi realizado um primeiro encontro 
de agricultores familiares, organizados 
em associações, com a Ceplac e o Banco 
do Brasil, intermediado pela prefeitura 
de Uruçuca.

O objetivo do evento foi apresentar 
aos produtores os benefícios dos siste-
mas agroflorestais (SAFs), que permitem 
o uso otimizado do espaço rural, preser-
vando o meio ambiente e gerando renda 
para as famílias. O modelo do cacau con-
sorciado com a seringueira (seringa da 
injeção), bananeira e cultivos alimentares 
foi o escolhido para o município de Uru-
çuca, uma vez que nas regiões onde já foi 
implantado tem respondido plenamente 
em termos de produção e produtividade, 
garantido retorno aos investimentos.

“Temos muitos casos em que os pro-
dutores, apenas com a renda gerada 

pelo primeiro cultivo, no caso a banana 
da terra, em Valença, já conseguiram pa-
gar todo o financiamento e ainda sobrou 
dinheiro para a sua subsistência – infor-
mou o palestrante Raimundo Bonadie, 
pesquisador da Ceplac. Com a sequência 
da produção – acrescenteou – o produtor 
vai poder tirar de lucro tudo o que vier 

a ser colhido de cacau e da seringueira, 
que são culturas perenes. Enquanto isso, 
pode ir cultivando a banana e outras fon-
tes de alimento e renda”.

O pesquisador explanou ainda so-
bre as vantagens, inclusive ambientais, 
dos sistemas agroflorestais, a exemplo 
da recuperação de solo em áreas degra-

dadas, como pastagens abandonadas, e 
mostrou como cada produtor pode tirar 
proveito do sistema para garantir renda 
e qualidade de vida.

O Banco do Brasil falou sobre as li-
nhas de crédito para o financiamento 
dos SAFs. A gerente do BB em Uruçuca 
ressaltou a implantação, no município, 
do projeto Desenvolvimento Rural Sus-
tentável, que vai contemplar a implan-
tação dos SAFs nas regiões, a partir da 
condição de acesso ao crédito de cada 
produtor.

Quem também se entusiasmou com 
a perspectiva de geração de renda no 
meio rural em Uruçuca foi a prefeita Fer-
nanda Silva. Ela afirmou que o progra-
ma proposto pela Ceplac se encaixa nas 
propostas de seu governo, de promover 
a igualdade social, a partir da melhor 
distribuição de renda.

“Para isso, vamos fazer a melhoria 
das estradas rurais e colocar o municí-
pio à disposição da Ceplac, do Banco 
do Brasil e da EBDA para, em parce-
ria, desenvolvermos esse programa 
que vai garantir os benefícios já de-
monstrados em outras regiões” - disse 
a prefeita.

Ceplac estende sistemas agroflorestais ao Território  Litoral Sul

Consórcio bananeira x cacaueiro x seringueira mostra bons resultados no Baixo Sul

O evento, que contou com ampla 
participação de produtores e técnicos, 
foi composto de mesas redondas e apre-
sentação de três grupos de trabalho, com 
integração das propostas de ações ime-
diatas e pesquisas para a mecanização 
da cacauicultura brasileira. Reuniu três  
universidades, dois institutos de ciência 
e tecnologia, seis empresas privadas com 
grande experiência no mercado nacional 
na área de mecanização, mais uma em-
presa local com tradição de desenvolvi-
mento de equipamentos, representantes 
da indústria regional, além de 315 pro-
dutores, de pequenas, médias e grandes 
empresas, todos trazendo suas experiên-
cias e demandas.

Ao final, essas demandas foram reu-
nidas em um documento dividido em 
três módulos, definidas as propostas de 
ação, as entidades executoras, como será 
realizada e o prazo estipulado. Os mó-
dulos ficaram assim definidos: 

1) Preparo da área, produção de mu-
das, abertura de covas e plantio do cacau.

2) Manejo cultural: poda, aplicação 
de insumos, transporte interno, ajustes 
de sombreamento para o cacaueiro.

3) Colheita, pós-colheita, beneficia-
mento e industrialização.

O chefe do Cepec, Adonias de Castro 

Virgens Filho, afirmou que “o workshop 
atendeu plenamente a expectativa, pois 
divulgamos informações relevantes so-
bre o assunto e obtivemos contribuições 
importantes para formar uma rede na-
cional de pesquisas para que, em médio 
prazo, possamos ter inovações tecnoló-
gicas consistentes que ajudem a reduzir 
os custos de produção do cacau, que me-
lhorem a eficiência dos processos pro-
dutivos e a produção do cacau de qua-
lidade em nível de todos os segmentos 
da produção nacional, do pequeno ao 
médio e ao grande produtor”.

Na avaliação do presi-
dente da Associação dos Pro-
dutores de Cacau, Guilher-
me Galvão, o workshop foi 
uma excelente iniciativa da 
Ceplac. “Saímos daqui com 
alternativas para modificar 
a nossa cultura. Temos que 
ter maneiras de alcançar um 
rendimento maior da ação 
produtiva, a partir de uma 
melhor relação custo de pro-
dução e preço final”.

Como resultado imediato 
deste Workshop já foram en-
caminhadas à Fapesb, Edital 
0019/2013, propostas de pro-

Mudanças na configuração das plantas podem permitir maior mecanização da 
lavoura de cacau

A mecanização pode auxiliar em várias fases da 
produção de cacau

Um workshop sobre Mecanização da Lavoura Cacaueira, 
promovido recentemente pela Ceplac, através do Centro de 

Pesquisas do Cacau, reuniu informações sobre as tecnologias 
de mecanização atualmente disponíveis e aplicáveis à 

cacauicultura e identificou demandas para realização de 
pesquisas para geração ou adaptação de novas tecnologias.

jetos de pesquisa, adaptação e validação 
de equipamentos para a mecanização da 
lavoura cacaueira. As principais propos-
tas - com parceria entre empresas espe-
cializadas na mecanização, produtores 
rurais, Ceplac, Uesc e UFRB - foram a 
implantação de uma Usina de beneficia-
mento mecanizado (quebra, transporte, 
despolpa, fermentação, secagem, limpe-
za e ensacamento), Adaptação e valida-
ção de máquina de poda para o cacaueiro 
em três modelos de cultivo: tradicional, 
consorciado e a pleno sol, Levantamento 
geográfico das áreas com cabruca, eri-
trina e pastagem com possibilidade de 
mecanização de novas lavouras e Opera-
ções de manejo e transporte interno com 
uso de microtratores.

Workshop levanta demandas e propostas de ação
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Exemplo de Organização Sócio-produtiva - Coofasulba

DIA INTERNACIONAL DO CACAU - HOMENAGENS

A Cooperativa de Desenvolvimento 
Sustentável da Agricultura Familiar do 
Sul da Bahia – Coofasulba,  foi fundada em 
fevereiro de 2004, tem sede no Município 
de Ilhéus (BA) e surgiu do esforço coleti-
vo das Associações de Agricultores Fami-
liares de Ilhéus, que integram o Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural de 
Ilhéus – Condecori.

Dentre cooperados e agricultores fa-
miliares vinculados às Políticas Públicas 
de Desenvolvimento Rural Sustentável, 
registra-se a participação de 400 agricul-
tores familiares e de 31 entidades sociais 
e filantrópicas.

A cooperativa desenvolve atividades de 
fortalecimento do acesso ao crédito agrícola, 
melhoria da produção e da produtividade, 
assistência técnica e extensão rural, verticali-
zação da produção, comercialização, regula-
rização fundiária, Programa Luz para Todos, 
assessoria para  aposentadoria rural, auxílio 
doença e auxílio maternidade.

Há seis anos participa do Programa de 
Aquisição de Alimentos - Doação Espon-
tânea, já efetuou oito contratos que geram 
em média um milhão de reais por ano, be-
neficiando por cada contrato cerca de 400 
famílias.

Para a verticalização da produção de ca-
cau dos seus cooperados a Coofasulba ad-
quiriu um equipamento para produção de 
achocolatados com capacidade para dobrar 
sua proudção. Através de um processo de 
incubação, utiliza, em parceria, um espaço 
na fábrica de chocolate da Ceplac, produ-
zindo achocolatado com o cacau adquirido 
de seus cooperados através do Programa de 
Aquisição Alimentos/Estoque.

A produção do achocolatados, inicia-
da em 2011, é direcionada ao mercado 
institucional via Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, chegando em 2012 a 
comercializar 50 toneladas nos municípios 
de Ilhéus, Uruçuca, Salvador, Camaçari e 

Lauro de Freitas, e na Secretaria de Estado 
da Educação do Governo da Bahia, para as 
escolas estaduais da Região Metropolitana 
de Salvador.

A rede de instituições parceiras é com-
posta pela Seagri, SUAF, Ceplac, CDA, 
CAR, MDA, Incra, Adab, Sebrae, EBDA e 
Secretaria da Fazenda.

Além dessas políticas públicas, a Coo-
fasulba também vem desenvolvendo atra-
vés de parcerias e convênios, ações nas se-
guintes áreas: 

Firmou o primeiro convênio de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural – ATER, 
em 2010 com a Superintendência de Agri-
cultura Familiar/SUAF para prestação de 
serviços, tendo contratado equipe técnica 
constituída por Agrônomo, Técnicos Agrí-
colas e Agentes de Desenvolvimento. Nes-
te ano de 2013, está firmando um segundo 
convênio com a CAR, também envolven-
do a contratação de Agrônomo, Técnicos 
Agrícolas e Pedagogo.

Com as parcerias da SUAF, BahiaPesca e 
Ceplac está em fase de implantação o Proje-
to Jovens Aquicultores do Território Litoral 
Sul, voltado para a Piscicultura em tanques 
coletivos, para 400 jovens rurais, ora com 
serviços de terraplanagem em execução.

A Coofasulba adquiriu, através de con-
vênios, três kits simplificados de beneficia-
mento de polpa de frutas e dispõe de área 
na Rodovia Ilhéus/Buerarema para insta-
lação de uma agroindústria para processa-
mento de frutas. Nessa mesma área está em 
andamento a construção de uma agroin-
dústria ligada ao Projeto de Beneficiamento 
de Derivados de Mandioca.

No Programa de Regularização Fundiá-
ria, em parceria com a Secretaria de Estado 
da Agricultura da Bahia, através da Coorde-
nação de Desenvolvimento Agrário, a Coo-
fasulba promoveu a titulação da maioria dos 
imóveis rurais de seus cooperados.

A Cooperativa vem estreitando diálogo 
com a Cooperhabitar - vinculada à Federa-
ção dos Trabalhadores da Agricultura Fa-
miliar - visando a implementação do Pro-
grama Nacional de Habitação Rural-PNHR 
para seus cooperados e agricultores fami-
liares indiretamente ligados à Cooperativa, 
objetivando a reforma e construção de resi-
dências rurais, com estímulo à permanên-
cia do homem no campo

Para as atividades de logística, a Coofa-
sulba dispõe de um caminhão, um veículo ce-
dido pela Secretaria de Estado da Agricultura 
e um trator agrícola doado pela CAR.

Agricultora 
Familiar Destaque: 

Sandra Goreti 

A agricultora Sandra Goreti Rodrigues 
Evangelista reside em sua área rural deno-
minada Prazer dos Anjos, na Zona do Mo-
rumbi, município de Itabuna, juntamente 
com seu esposo, dois filhos e sua genitora 
Maria José, explorando uma área de três 
hectares.

Atualmente ela é Presidente da Associa-
ção das Produtoras Familiares do Morumbi 
e Adjacências e já exerceu a presidência da 
Associação dos Pequenos Produtores de 
Itabuna, destacando-se pela excelente ges-
tão, com atenção especial para as ações de 
infra-estrutura e educação.

Sandra pertence ao quadro de coopera-
dos da Cooperativa de Produtores da Agri-
cultura Familiar e Economia Solidária e, além 
de sindicalizada, presta relevantes serviços 
ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ita-
buna, como membro efetivo.

Sempre valorizando a educação, conse-
guiu concluir com muito sacrifício o 2º grau 
e já formou em Agropecuária na Escola Mé-
dia de Agropecuária da Região Cacaueira/
Emarc Uruçuca-BA, um dos filhos que vem 
apoiando o trabalho de produção sustentá-
vel do imóvel.  Ela freqüentou o curso de 
enfermagem na Escola Técnica de Enfer-
magem de Itabuna, aplicando seus ensi-
namentos na aferição de pressão arterial, 
realização de curativos e encaminhamento 
de agricultores familiares para realização 
de exames. Por iniciativa própria ministrou 
aulas em sua região, alfabetizando inúme-
ros produtores rurais.

Sandra exerce grande liderança na co-
munidade do Morumbi e, através da parti-
cipação de cursos ministrados pela Ceplac/
Itabuna consegue agregar valor à renda fa-
miliar produzindo bolos, pão caseiro e bis-
coitos, direcionados ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar, e faz peças artesa-
nais, flores artificiais, pintura em tecidos e 
bordados, para comercializar na Feira de 
Agricultura Familiar de Itabuna.

Em sua propriedade, utiliza exclusiva-
mente mão-de-obra familiar para produzir 
peixe, galinha caipira, caprinos, leite, man-
dioca e seus derivados, cacau e fruteiras 
tropicais. Acessa as políticas públicas do 
Programa de Aquisição de Alimentos, im-
plantado pela Prefeitura Municipal de Ita-
buna, e do Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar.

Sandra Goreti é também grande defen-
sora do meio ambiente, realizando traba-
lhos educativos na escola rural, transmi-
tindo com entusiasmo valores ambientais e 
maneiras de preservação das nascentes dos 
ribeirões e da recuperação dos solos degra-
dados. 

Sandra: muita dedicação

O produtor rural José Slaibi Fi-
lho é proprietário da Fazenda São 
Luiz, na zona do Rio do Braço, e re-
cebe assistência técnica do agrôno-
mo Silvino Kruschewsky, técnico do 
escritório da Ceplac no município 
de Ilhéus.

A área total de 241 hectares é 
composta por 220 hectares de cacau - 
com 140 hectares de cacau clonado e 
80 hectares de cacau safreiro comum 
que produziu cinco mil arrobas em 
2012 - e mais três hectares de serin-
gueira em desenvolvimento e dois 
hectares com café, com produção de 
250 sacas em 2012. 

Com a execução da prática cons-
tante de recomposição de stand, a 
área de cacaueiros tem densidade média de 
750 plantas safreiras por hectare, considerada 
muito boa para o imóvel, uma vez que muitas 
das áreas recuperadas ainda estão em fase de 
desenvolvimento. 

Em junho de 2010, a Ceplac selecionou, no 
imóvel, uma área de 15 hectares de cacauei-
ros clonados, para  RRP – Recuperação com 
Recursos Próprios, utilizando a tecnologia do 
Manejo Integrado encontrando-se com uma 
produtividade atual de 45 @ por hectare, aci-
ma da média regional. Implantou uma Área 

Demonstrativa de RRP de um hectare com 
cacaueiros clonados para avaliar o Manejo 
Integrado com a prática da Indução de Saca-
rose. O resultado foi tão satisfatório que em 
2011 decidiu-se aplicar a Sacarose PA em toda 
área dos 15 hectares de RRPs de cacaueiros 
clonados. 

Em outubro de 2012, por orientação da 
Ceplac, foi instalada uma área Área  Demons-
trativa de Renovação Total de Cacaueiros, fa-
zendo parte do convênio Ceplac/Senar/Faeb /
Produtor, e, nessa área demonstrativa de um 
hectare, foram colhidas 49 arrobas de cacau.

De agosto de 2011 até agora, o pro-
dutor já reclonou 45 hectares com clones 
autocompatíveis, e, atualmente, prepa-
rou mais uma área de dois hectares para 
a aplicação do Tricovab.

José Slaibi se preocupa em conservar 
a flora, a fauna e os recursos naturais em 
sua fazenda; as falhas de sombreamento 
das áreas de cacau foram recompostas 
com mudas de cajazeiras e bananeiras; 
as margens do rio que passa na proprie-
dade são protegidas com vegetação na-
tiva, as cascas de cacau são aproveitadas 
para a fertilização complementar das 
áreas com cacau e no plantio das mudas 
de cacau, além da proibição de caça no 
imóvel. As instalações de beneficiamen-
to de cacau são adequadas e o cacau 

produzido e processado com orientação da 
Ceplac é de qualidade superior.

A gestão do imóvel é moderna, com pla-
nejamento anual e contabilidade feita por 
contador profissional e José Slaibi faz a super-
visão através de visitas semanais ao imóvel. 
Atualmente trabalham na propriedade um 
Engenheiro Agrônomo, um administrador e 
15 operários fixos. O agricultor cumpre inte-
gralmente a Legislação Trabalhista e propor-
ciona moradia com energia elétrica, banheiros 
e água encanada para seus trabalhadores.

Cacauicultor do Ano 2013 José Slaibi Filho

Slaibi: mentalidade avançada na gestão de sua 
propriedade rural

Associados e dirigentes da 
Coofasulba: trabalho exemplar.



“Bom dia a todos, penso que nós não 
devemos ver o Dia Internacional do Cacau 
como data necessariamente para comemo-
ração, mas como uma excelente oportuni-
dade para reflexão. 

Historicamente, o Dia Internacional do 
Cacau foi estabelecido a partir do ano de 
1958 por sugestão do cientista Robert Fo-
wler, autor de mais de 30 livros, dois deles 
escritos em parceria com o Dr. Paulo Alvim, 
que tratam do modelo adotado para os pri-
meiros 20 anos de existência da Ceplac. 

A partir daí poderemos perceber que 
a reflexão sobre a cultura do cacau é uma 
coisa muito mais importante do que a 
maior parte das pessoas pensa; os desafios 
por que passou essa cultura desde a Com-
panhia das Indias Ocidentais, a Amazônia, 
com o extrativismo, e depois aqui, há mais 
de 270 anos, foi uma história de lutas, tan-
to que o presidente Juscelino Kubitscheck 
decidiu criar a Ceplac, que herdaria patri-
mônio cultural e científico do Instituto de 
Cacau da Bahia.

Mas vemos que o cacau é uma cultu-
ra que sofre ciclicamente. Crises, proble-
mas sanitários, fitossanitários, genéticos, 
como toda agricultura sofre problemas 
de clima e nós precisamos refletir sobre 
isso. Nós passamos por grandes garga-
los, mas vemos que há lideranças, há ca-
pital humano com disposição para supe-
rar esses problemas. 

Há políticas que ainda estão a serem 
montadas que devem proteger o cacau. 
A própria pevisão de safra para esse ano, 
feita pelo instituto internacional ICCO, 
é desastrosa para os interesses do cacau 
brasileiro. A previsão é de que o Brasil 
vai produzir apenas 195 mil toneladas, o 
que consideramos uma verdadeira falácia, 
talvez uma mentira para facilitar a impor-
tação exagerada de cacau, que o governo 
brasileiro não deverá permitir. 

Não podemos permitir não por força 
de contrariedade às regras da Organização 
Mundial do Comércio, que tem à frente 
um brasileiro, mas por força de um bom 
diálogo, através de dados científicos que 
demonstrem que nós não vamos colher só 
isso e que essa falácia precisa ser desfeita. 
E na reunião que tivemos com a indústria 
já começamos a colocar que a safra do ano 
passado não foi de 220 mil toneladas e essa 
previsão equivocada causou a baixa dos 
preços do cacau ao nível de R$ 56,00 a ar-
roba, coisa que não deverá se repetir mais, 
a se confirmar a política do preço mínimo.

Preço mínimo que não vai ser a solução 
para os problemas de mercado, mas vai 
colocar um piso a partir do qual a cadeia 
precisa sentar de maneira civilizada, cons-
trutiva, e fazer uma aliança de médio para 
longo prazo, com compromissos da produ-
ção em produzir mais, com custos meno-
res, com qualidade melhor e para isto nós 
vamos ter que reaver algumas coisas que 
foram desmontadas ao longo dos anos, 
como poder fazer um mínimo de armaze-
nagem e de classificação de cacau, porque 
o governo não vai comprar varredura de 
pó de armazém como se fosse cacau.

Nós teremos que classificar o cacau e o 
nosso serviço de classificação ainda existe 
por resistência da Ceplac. Poderia no meio 
dessa crise ter terminado, mas o serviço 
resistiu, como muitos resistem até hoje fa-
zendo pesquisa, extensão rural, não com a 

velocidade desejada, até porque o governo 
federal pode não ter a velocidade de respos-
ta e a força orçamentária de outros tempos.

Alguns feitos passados precisam ser 
ressaltados como realizações históricas, 
mas temos um futuro a construir; esse 
futuro a construir está fundamentado na 
realidade do mercado internacional do ca-
cau que cresce a índices elevados. A India 
acabou de divulgar a expansão 15% ao ano 
no consumo de cacau. Se a India começar 
a consumir chocolate nós não teremos pro-
duto para suprir esta nova demanda. O 
nosso mercado interno cresceu fortemente 
nos últimos dez anos para mais de dois dí-
gitos por ano.

A esperança mundial na cadeia de ca-
cau é muito grande. Os analistas do Mi-
nistério da Agricultura, trabalhando com 
a Câmara Setorial, tinham a imagem do 

cacau como uma das cadeias produtivas 
mais desorganizadas, com uma política 
agrícola das mais abandonadas, mas ao 
mesmo tempo como um dos negócios com 
melhores cenários, com excelentes pers-
pectivas de investimento para futuro; e 
você normalmente investe é na baixa. Eu 
acho que esse é o caso.

Nós precisamos fazer um bom trabalho 
de agregação de valor para a cadeia, reco-
nhecer os serviços ambientais, uma série 
de coisas que podem ajudar, mas que não 
resolvem se nós tivermos uma produtivi-
dade de 30 arrobas ou menos de 50 arrobas 
por hectare, que é o mínimo tecnológico 
que a Ceplac preceitua. Nós não podemos 
brincar de produzir cacau porque senão 
seremos devorados pelo futuro.

Nós temos que vencer algumas eta-
pas; não se produz cacau com excesso de 
sombra, então precisamos fazer o manejo 
baseado na orientação científica da conser-
vação produtiva e isso é um compromisso 
que o governo do Estado da Bahia tem as-

sumido, mas que nós precisamos manejar 
não só espécies exóticas e madeira morta; 
nós temos que fazer manejo com essências 
nativas onde plantemos as essências para 
depois colher.

São muitos os desafios. Desafios da 
pesquisa, da assistência técnica e da ex-
tensão rural. Coordenei o primeiro grupo 
que colocou o nome de ANATER na Agên-
cia Nacional de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural e tem uma proposta em que 
a Ceplac foi oferecida pelo Ministério da 
Agricultura como um dos modelos a serem 
utilizados; pode não ser este modelo que 
está aqui, mas podemos utilizar o conheci-
mento que a Ceplac tem e a sua integração 
com organismos estaduais, da assistência 
técnica pública e privada, para criar novo 
modelo em que a renda do produtor seja 
o centro da questão, não uma questão só 

conceitual. Nós temos que ter uma assis-
tência técnica e extensão rural que mostre 
resultado no bolso do produtor para que 
seja assegurada a gratuidade para aqueles 
que ainda precisam e possa ser paga por 
quem deva pagar.

Precisamos melhorar muito para sentar-
mos com a indústria e dizer que nós vamos 
fazer colheitas adequadas, adotar as boas 
práticas de produção, mas vamos também 
adotar as boas práticas de fermentação e se-
cagem e fazer uma coisa que seja cacau de 
boca cheia e não uma coisa parecida com 
cacau. A média da qualidade do cacau tem 
que subir e nós todos sabemos disso.

Há uma série de responsabilidades que 
nós precisamos dividir. O governo federal 
está disposto a colocar o primeiro preço 
mínimo para o cacau e isto não é um de-
safio qualquer, porque muitas cadeias pro-
dutivas tentam e trabalham nesse sentido e 
não conseguem preço mínimo.  Nós vamos 
conseguir o preço mínimo para o cacau.

A questão do Tricovab levou tempo 

para ser regularizado e chegar ao ponto 
em que chegamos. Já recebi de técnicos 
da Ceplac a primeira versão do Termo de 
Referência para fazer edital e chamar a 
iniciativa privada para industrializar e co-
mercializar o Tricovab na escala que nós 
precisamos. A nossa função está cumprida 
que é gerar tecnologia e fazer com que em-
presas que possam produzir e distribuir 
com os cuidados às estritas recomendações 
técnicas. O Tricovab não é um veneno, um 
pó, é um ser vivo que se for deixado fora 
da temperatura adequada, for aplicado de 
forma errada, não vai funcionar e precisa-
mos que o Tricovab funcione.

Quanto ao programa de melhoramento 
genético, nós precisamos que os produtores 
e a extensão rural trabalhem dentro de uma 
definição técnica mais rigorosa. Nós temos 
17 cultivares que são a elite de 39 cultivares 
que a Ceplac desenvolveu. Esse é um traba-
lho hercúleo que não existe similar no mun-
do. Não existe outra cultura em nenhum 
país que tenha 39 cultivares desenvolvidos 
por um órgão público no mundo. 

Nós precisamos que os nossos parcei-
ros saibam valorizar isto. Este é um traba-
lho científico de recursos orçamentários 
obtidos com muito esforço, mas felizmente 
contamos com o apoio de poucos mas bons 
parlamentares, muito responsáveis.

Nós precisamos que estas forças todas se 
organizem; não estamos mais na era da bra-
vata, da hostilidade. Nós estamos na era da 
construção de uma política, de um diálogo, 
e nisso gostaria de ressaltar o bom convívio 
que temos cultivado com a agricultura fami-
liar e suas lideranças, que estão aqui, e que 
vamos ampliar este diálogo sem nenhum 
prejuízo aos agricultores tradicionais.

Nós temos que parar um pouco e so-
nhar com o futuro que nós vamos ter para 
a cacauicultura. Há gerações e gerações de 
jovens que estão deixando o campo, au-
mentando a média etária do agricultor da 
cacauicultura. Sustentabilidade se mede 
também pela estabilidade do sistema ao 
longo dos anos. Se nós fizemos uma coisa 
que é maravilhosa e os produtores ganham 
dinheiro, adquirem casas e se mudam para 
as cidades e abandonam o campo, nós 
mostramos insustentabilidade na cadeia e 
isto está acontecendo.

Os jovens não querem mais ficar no 
campo. Nós precisamos trabalhar esta 
questão de forma construtiva. A assistência 
técnica e extensão rural são mecanismos 
importantes na capacitação do produtor e 
esse é um trabalho que o Senar, importante 
parceiro da Ceplac, tem que se preocupar; 
os movimentos sociais também. O governo 
Federal tem que se preocupar como já vem 
fazendo com a instituição do Pronaf Jovem. 
Esses são temas que nos levam a refletir.

Neste Dia Internacional do Cacau agra-
decemos sinceramente a presença de par-
lamentares das câmaras federal e estadual, 
prefeitos, secretários de agricultura, ve-
readores, dirigentes e técnicos da Ceplac, 
Faeb, Seagari, Car, EBDA, lideranças de 
agricultores familiares e de movimentos 
sociais e, sobretudo, saudar a presença 
honrosa de cacauicultores tradicionais e 
históricos que resistiram a tantas adversi-
dades e estão aqui, revelando muita raça 
e consciência, engajados nessa luta para 
construir um futuro melhor para as regiões 
produtoras de cacau.”
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Bom momento para reflexão
Mensagem do diretor geral da Ceplac Helinton Rocha:

Rocha: reflexão gera entendimento maior das questões do cacau.

“ “Precisamos que os nossos parceiros 
saibam valorizar o programa de 

melhoramento genético do cacau. 
Não existe outra cultura em nenhum país 

que tenha 39 cultivares desenvolvidos 
por um órgão público no mundo



A criação do parque tecnológico é justifi-
cada pela necessidade de impulsionar o de-
senvolvimento científico e tecnológico como 
forma de incentivar a criação de novas em-
presas de base tecnológica na região. O par-
que visa ao desenvolvimento econômico, so-
cial e ambiental, buscando o fortalecimento 
das indústrias locais das cadeias produtivas 
de produtos agrossilvoculturais produzidos 
no Sul da Bahia. Também irá contribuir para 
a integração dos diversos elos das cadeias 
produtivas, estimulando a cooperação e co-
laboração para a expansão das indústrias 
nos mercados nacional e internacional.

Segundo Antonio Zugaib, coordenador 
do GT, parques como esse têm como missão 
prover a inteligência, a infraestrutura e os 
serviços necessários ao crescimento e forta-
lecimento das empresas intensivas em tec-
nologia. “A inovação tecnológica tem sido – 
afirma – um propulsor de desenvolvimento 
econômico e dentro dessa perspectiva, o 
chocolate e outros produtos que agreguem 
valor vinda da base produtiva agrícola do 
Sul da Bahia tem tudo para alavancar a eco-
nomia regional”.

Ele explica ainda que trata-se de um 
modelo de concentração, conexão, organi-
zação, articulação, implantação e promoção 
de empreendimentos inovadores visando 
fortalecer estes segmentos dentro de uma 

perspectiva de globalização e desenvolvi-
mento sustentável. “A vocação principal 
do Parque Tecnológico será o agronegócio 
cacau, além de chocolate e produtos agro-
silviculturais, biotecnologia, agricultura 
orgânica, conservação produtiva e estudos 
ambientais”, observou o coordenador.

Além de dar início à elaboração do 
projeto, o próximo passo, ainda de acor-
do com Zugaib, será buscar novos parcei-
ros para o projeto do Parque Tecnológico 
como universidades, centros de pesquisas 
e institutos federais, como a Universidade 
Federal do Sul da Bahia, bem como a Uni-
versidade Estadual Santa Cruz, o IF Baia-
no, prefeituras municipais, Secretaria de 
Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, 
Ministério da Ciência e Tecnologia, Fun-
dação de Amparo à Pesquisa no Estado da 
Bahia, Agência Brasileira da Inovação, As-
sociação Nacional de Entidades Promoto-
ras de Empreendimentos de Tecnologias 
Avançadas etc.           

Integram ainda o grupo de trabalho os 
servidores: Adonias Castro Virgens Filho, 
Sérgio Murilo Correia Menezes, Antonio 
Carlos de Araújo, Geraldo Dantas Landim, 
Jackson Eduardo de Queiroz Moreira, Má-
rio Luiz Albuquerque Tavares, Rosalina 
Ramos Midley, Lindolfo Pereira dos Santos 
Filho e Antonio Fernando Ribeiro da Silva.

Após uma excursão realizada na 
Fazenda Bom Jesus, de Marcildo Sou-
za Oliveira, situada na região do Bom 
Jesus, município de Mutuípe, 48 agri-
cultores familiares dos municípios 
de Jequié e Jaguaquara conheceram o 
trabalho e os resultados obtidos com a 
implantação do sistema Agroflorestal-
-SAF na propriedade.

Alguns meses depois, três desses 
agricultores orientados pelo Escritório 
da Ceplac em Jequié começaram a im-
plantação de 10,0 ha do sistema SAF 
cacaueiro x seringueira x bananeira.

Uma área de 1,0 ha está em fase de 
preparação no imóvel rural Riacho do 
Ouro, de propriedade de Zaqueu Da-
másio dos Santos, na região do Rio do 
Antonio, onde será introduzido o sis-

tema SAF e servirá de área demons-
trativa.

Atualmente, mais 20 produtores 
rurais dos municípios de Jequié e Ja-
guaquara estão preparados para entrar 
no programa através do financiamen-
to do Pronaf-Floresta. Segundo Edson 
Járade Miranda, responsável técnico 
pelo Escritório da Ceplac, já está em 
fase de conclusão o termo de coopera-
ção técnica que será assinado entre os 
parceiros: Ceplac/EBDA/Agroituberá/
Banco do Nordeste/Secretaria de Agri-
cultura, Irrigação e Meio Ambiente de 
Jequié e a Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais de Florestal. A par-
tir da assinatura do termo, o BNB de 
Jequié passará a receber as propostas 
do programa SAF.
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Primeira reunião do grupo de trabalho para criação do parque tecnológico

Sistema agroflorestal cacaueiro x seringueira x bananeira 
interessa a agricultores familiares da região

Ceplac cria GT para implantar 
Parque Tecnológico do Sul da Bahia

Agricultores de Jequié e 
Jaguaquara querem

Sistema Agroflorestal

Produtores do Recôncavo aprendem compostagem com a Ceplac
A Estação Experimental Sósthenes 

de Miranda – Esomi, do Centro de Pes-
quisas do Cacau, realizou encontro com 
produtores familiares do Recôncavo 
Baiano na sede da própria Estação, no 
quilômetro 63 da BR-324 – estrada Fei-
ra de Santana-Salvador. O encontro teve 
como objetivo capacitar os produtores 
para a produção da Compostagem Or-
gânica, a ser utilizada nos diversos cul-
tivos de subsistência, além do cacaueiro.

Na abertura, o chefe da Esomi, Deral-
do Ramos Vieira, falou da importância 
do Encontro e das expectativas de cada 
participante, na aplicação desta prática 
agrícola em seus cultivos e na susten-
tabilidade social e econômica. O fiscal 
federal agropecuário Carlos Josafá Oli-
veira apresentou a parte teórica sobre o 
tema. Após a explanação, os participan-
tes foram a campo para ver como deve 
ser feita tecnicamente uma composta-
gem orgânica.

Durante as atividades, ficou definido 
que o grupo de produtores voltará à Eso-
mi para participar do primeiro revolvi-
mento, e em julho, quando conhecerão o 
produto final da compostagem orgânica.

A substância em forma de pó aplicada sobre o material da 
compostagem é a cinza de ossos, produzida na própria usina 
na ESOMI, para enriquecer o composto com o Fósforo Pessoal do escritório da Ceplac e agricultores

O encontro teve a participação de 
agricultores familiares da zona de Oli-
veira dos Campinhos e das associações 
Tanque Senzala e Coité, da Secretaria do 
Meio Ambiente e do Sr. Antonio Vieira 
de Araújo, representando o Secretário 
da Agriculutra e Pesca do município de 
Santo Amaro da Purificação.  Este agra-
deceu à Ceplac pelo excelente treina-

mento e convidou os técnicos da Esomi e 
o extensionista Paulo Silva Santos, chefe 
do escritório local da Ceplac, para par-
ticiparem de um debate amplo sobre a 
definição das alternativas agrícolas para 
Santo Amaro e municípios vizinhos.

Este encontro na Esomi deu início 
a outros que serão realizados em 2013 
visando atender à demanda dos pro-

dutores e prefeituras do Recôncavo 
Baiano no treinamento e capacitação de 
mão-de-obra para produção de insu-
mos de baixo custo visando aumentar a 
rentabilidade na agricultura, tendo em 
vista a sustentabilidade no meio rural, 
ou seja, a garantia dos aspectos econô-
micos, sociais e ambientais em todo o 
processo produtivo.



Há pouco mais de duas dé-
cadas o sul da Bahia não fazia 
qualquer criação expressiva de 
abelhas, senão poucas iniciativas 
isoladas e de forma empírica. Na 
maioria dos casos, estes peque-
ninos animais eram vistos pelos 
agricultores como ameaça pelos 
ataques que faziam às pessoas na 
zona rural.

A partir do ano de 1992, a Ce-
plac iniciou um trabalho junto a 
agricultores que veio contribuir 
de forma decisiva para desenvol-
ver a apicultura e se tornar uma 
alternativa de diversificação das 
propriedades agrícolas e geração 
de renda para pequenos produ-
tores do sul da Bahia.

Para espantar o receio dos agri-
cultores e incentivá-los na criação 
racional de abelhas, técnicos do 
Centro de Pesquisas do Cacau co-
meçaram um trabalho de verda-
deira catequese com a realização 
de palestras de sensibilização e 
promoção de cursos mostrando os 
aspectos ténicos, econômicos, am-
bientais e sociais da atividade.

Hoje, apenas 20 anos depois, a 
cadeia produtiva da apicultura na 
Bahia é reconhecidamente uma 
das mais organizadas do país. No 
sul da Bahia há mais de 2.600 fa-
mílias vivendo dessa atividade, e, 
em termos de organização sócio-
-produtiva, existem 29 associa-
ções de apicultores com produção 
anual de 400 toneladas de mel e 35 
toneladas de pólen.

Ações da Ceplac
Através do seu Centro de 

Pesquisas, a Ceplac realizou nos 
últimos 10 anos diversos traba-
lhos científicos, tais como a Iden-
tificação de plantas de interesse 
apícola no litoral e em áreas de 
transição; Caracterização físi-
ca e química do mel, pólen e da 
própolis; Atratividade de caixas 
iscas na capturas de exames sil-
vestres; Estudo da viabilidade 
da apicultura no município de 
Linhares, no Estado do Espírito 
Santo; Melhoramento e produção 
de abelhas rainhas; e Estudo da 
viabilidade econômica, técnica e 
ambiental dos manguezais.

Na área de extensão rural, a 
Ceplac desenvolveu ações que 
possibilitaram o aumento da pro-

dução e do número de produtores 
em todo o sul da Bahia, efetuou o 
treinamento de 2.800 produtores 
em parceria com o Senar, Sindica-
tos Rurais e Sebrae; e incentivou e 
orientou a criação de associações 
e cooperativas - em Canavieiras, 
grande pólo de produção de pólen, 
foi criada a primeira cooperativa 
de produtores de pólen do Brasil, 
a Cooperpolen; a Ceplac também 
idealizou, em parceria com o Se-
brae/Itabuna, o Seminário Nordes-
tino de Pólen e Própolis, que vem 
ocorrendo a cada dois anos; reali-
zou Feiras de Produtos Apícolas e 
organizou, em parceria com o Se-
brae/Itabuna, caravanas de produ-
tores a congressos nacionais.

Além disso, o Cepec fez trei-
namento de agricultores sobre 
Iniciação à Apicultura; Manejo 
de Colméias; Produção de Pró-
polis e Pólen; Produção de Ge-
léia Real; Seleção e Produção de 
Abelhas Rainhas; Produção de 
Compostos e realização em par-
ceria com o Sebrae/Itabuna, dos  
vídeos técnicos “Apicultura no 
sul da Bahia” e “Produção de Pó-
len”, premiados em Congressos 
de Apicultura.

A Ceplac e o Sebrae também 
implantaram o projeto Apicultu-
ra – Alternativa de Alimentação, 
Emprego e Renda no município 
de Santa Cruz da Vitória, onde 20 
famílias, cuja renda não passava 
de um salário mínimo, encontra-
ram meios para elevar o padrão 
de rendimento familiar. Este 
projeto despertou o interesse e 
resultou em visita de técnicos da 
ONU/FAO à região.

O interesse dos produtores 
foi aumentando e a procura por 
tecnologia e informações na área 
da apicultura foi crescendo. A 
Ceplac, em parceria com Seagri 

e entidades  associativas dos pro-
dutores, criou a partir de 1999 e 
vem organizando junto com en-
tidades parceiras periodicamente 
no sul da Bahia o Seminário Brasi-
leiro de Própolis e Pólen e o Congres-
so Baiano de Apicultura e Melipo-
nicultura. A última edição destes 
eventos, realizada recentemente 
no Centro de Convenções de 
Ilhéus, reuniu cerca de mil parti-
cipantes de toda a cadeia produ-
tiva, com representantes de vá-
rios estados do Brasil e de países 
estrangeiros, entre eles cientistas, 
dirigentes de instituições afins, 
empresários, técnicos, estudantes 
e apicultores.

Plano de Desenvolvimento 
Dentre os fatos relevantes do 

evento neste ano, o Governo do 
Estado da Bahia lançou, através 
da Secretaria da Agricultura, Pe-
cuária, Irrigação, Reforma Agrá-
ria, Pesca e Aquicultura/Seagri, 
um ambicioso programa deno-
minado Plano de Desenvolvi-
mento da Apicultura na Bahia 
2013/2014, com o objetivo de 
triplicar a renda média de mais 
de 10 mil agricultores familiares 
no Estado da Bahia até 2014, a 
partir da dinamização das ca-
deias produtivas da apicultura 
e da meliponicultura, através da 
oferta sistemática de assistência 

técnica e extensão rural, passan-
do pelo fomento à base de produ-
ção, até o mercado consumidor, 
incluindo o apoio às unidades de 
beneficiamento (casas do mel e 
entrepostos).

Este plano de desenvolvimen-
to da apicultura é fundamentado 
no acordo de cooperação técnica 
entre várias instituições e divisão 
de responsabilidades. São insti-
tuições signatárias a Seagri e suas 
empresas vinculadas (EBDA e 
ADAB), a Sedir, através da Car, 
a Ceplac, o Sebrae/BA, o BNB, o 
Banco do Brasil, a Febamel, a cen-
tral de cooperativas Cecoapi e o 
Senar/BA.

O Plano tem como metas a 
elevação do número de colméias 
por agricultor de 30 para 40, o in-
cremento da produtividade mé-
dia de colméias por ano de 17.1 
para 30; e o aumento das atuais 
33 unidades de beneficiamen-
to para 179 unidades. Espera-se 
com este trabalho aumentar a 
produção baiana de mel de 4.400 
toneladas para 13.000 toneladas, 
elevando a renda do setor de R$ 
26 milhões para R$ 104 milhões 
em 2014. Enquanto isso, a renda 
média mensal bruta do apicul-
tor passará de R$ 26,00 para R$ 
1.000,00.

Outro segmento a ser benefi-
ciado é o da produção de pólen 
que deverá ser elevada das atu-
ais 18,7 toneladas/ano para 525 
toneladas em 2014, o que incre-
mentará a receita desse segmento 
de R$ 0,61 milhões para R$ 18,3 
milhões.

Como signatária deste Acor-
do, caberá à Ceplac disponibili-
zar a estrutura de seus Escritó-
rios Locais, Postos Avançados 
e Estações Experimentais para 
execução e apoio às atividades 
sob sua competência; selecionar e 
organizar grupos de agricultores 
para acesso ao crédito; orientar 
os produtores na elaboração ou a 
atualização do cadastro junto às 
entidades financeiras; promover, 
apoiar e mobilizar ações de capa-
citação e difusão tecnológica na 
cadeia produtiva da apicultura, 
como dias de campo, seminários 
e cursos; prestar assistência técni-
ca aos agricultores e monitorá-los 
quanto à adoção das tecnologias 
recomendadas para acesso ao 
crédito; e promover a organiza-
ção sócio-produtiva dos agricul-
tores para obtenção de melhores 
resultados na aquisição de insu-
mos, comercialização de produ-
tos e gestão do seu negócio.

Para o Engenheiro-Agrôno-
mo Ediney Magalhães, que coor-
dena o programa de apicultura 
da Ceplac, este programa do Go-
verno do Estado vem consolidar 
e dar maior impulso à apicultura 
na Bahia. Presente ao evento, o 
presidente da Confederação Bra-
sileira de Apicultura/CDA, José 
Gumercindo Cunha, observa 
que a Bahia dá demonstração de 
capacidade de organização da 
cadeia produtiva e colherá bons 
resultados econômicos e sociais.

Para dar mais suporte ao trabalho de atender à 
demanda dos produtores, a Ceplac implantou em 
2009 o Centro Regional de Apicultura do Sul da 
Bahia, localizado no Cepec em área da sede regional 
da Ceplac, que atua em três vertentes: 

Geração de tecnologia - Melhoramento genético 
de abelhas rainhas, o que leva ao aumento da produ-
tividade das colméias; Investigação das propriedades 
químicas e biológicas da própolis vermelha; Continu-
ação do levantamento da flora apícola; e adaptação de 
tecnologias existentes em outras regiões.

Transferência de tecnologia – O Centro dispõe de 
sala de treinamento equipada, apiário modelo e equi-
pamentos de beneficiamento, possibilitando a transfe-

rência de tecnologia para extensionistas e produtores 
de toda a região sul da Bahia e ministra a apicultores 
cursos de divisão e fortalecimento de enxames, purifi-
cação e beneficiamento da cera de abelhas, controle e 
beneficiamento de pólen e manejo, técnicas de produ-
ção de rainha e organização cooperativista.

Beneficiamento de produtos apícolas e teste de 
equipamentos, em especial para o beneficiamento do 
pólen, além de prestar serviços a micro produtores 
na secagem do pólen, envasamento do mel em forma 
de sachê e na transformação da cera bruta em cera 
alveolada. O Centro de Apicultura também distribui 
abelhas rainhas geneticamente melhoradas para os 
pequenos produtores.
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Ceplac impulsiona Apicultura no sul da Bahia
O Engenheiro-
Agrônomo 
Ediney 
Magalhães, 
à direita, é o 
responsável 
pelo programa 
de Apicultura 
da Ceplac

Presidente da CBA, José Cunha: 
apicultura evolui na Bahia

Secretário de 
Agricultura, 
Eduardo 
Salles, com 
os dirigentes 
Adonias Castro 
e Juvenal 
Maynart, 
assegura apoio 
da Ceplac 
ao plano da 
apicultura

Centro Regional de Apicultura do Sul da Bahia



“Senhores produtores e pro-
dutoras:

Neste momento do lança-
mento do Tricovab é importante 
fazer algumas considerações a 
respeito do trabalho feito até che-
garmos a esta nova tecnologia.

Com a introdução da vassou-
ra-de-bruxa na região cacaueira 
da Bahia, em 1989, a Ceplac mon-
tou uma equipe de mais de 300 
operários e dezenas de técnicos 
com o objetivo de conter a doen-
ça nas áreas-foco.

No ano de 1991 foi criado um 
vigoroso programa de pesquisa 
com 16 projetos e, dentre eles, 
estava o projeto de controle bio-
lógico da vassoura-de-bruxa. A 
estratégia da Ceplac era desen-
volver um sistema integrado de 
manejo que tivesse a resistência 
genética e os controles biológi-
co, cultural e químico. Para tanto 
foram feitos estudos da biologia 
do fungo, epidemiolgia, melho-
ramento genético, tecnologia de 
aplicação de defensivos, entre 
outros pontos.

Foram anos de pesquisas, com 
várias pessoas se dedicando a este 
trabalho. Inicialmente a pesquisa-
dora Delma Peixoto, posterior-
mente o pesquisador João de Cás-
sia do Bomfim, recém-chegado 
do curso de Mestrado, que teve 
orientação inicial do pesquisador 
José Luiz Bezerra, um dos mico-
logistas mais reconhecidos mun-
dialmente.

Estes estudos tiveram início 
no Centro de Pesquisa do Cacau. 
A partir do ano de 1988, a Ceplac 
deu início a um programa de va-
lidação de campo das tecnologias 
de aplicação, já que os resultados 
de laboratório eram promisso-
res, e aí se destacaram os fitopa-
tologistas Alan Portela, Olívia 
Cordeiro, Luiz Carlos Cordeiro 
e Givaldo Niella. É importan-
te mencionar que para a Ceplac 
chegar a esta tecnologia, estudos 
anteriores foram desenvolvidos 
no Pará pelo pesquisador Cléber 
Novais, que identificou o fungo 
Trichoderma viridi, mais tarde ca-
racterizado no Cepec por estudos 
de biologia molecular como Tri-
choderma stromaticum.

Esses trabalhos foram desen-
volvidos ao longo desses anos 
e, a partir de 2003, foi iniciado 
o processo de registro legal do 
biofungicida, que passou por 
um trâmite muito complexo. É 
que não havia ainda no país leis 
para a fabricação de fungicidas 
biológicos, o que veio a aconte-
cer a partir de 2007. 

Com a continuidade dos es-

tudos chegou-se ao registro do 
fungicida microbiológico formu-
lado a partir de cepas do fungo 
Trichoderma sitromaticum virid. A 
produção da Ceplac é de cerca de 
duas toneladas/mês, que passam 
a ser distribuídas aos produto-
res, desde o norte até o extremo 
sul da região cacaueira da Bahia, 
dando prioridade aos agrossis-
temas Almada e Camacã, atra-
vés de critérios técnicos, no qual 
os produtores são selecionados 
pelo fato de utilizarem o manejo 
integrado, ou seja, os controles 
genético, biológico, químico e 
cultural.

O Centro de Pesquisas do ca-
cau elaborou um criterioso Ter-
mo de Referência e encaminhou 
à direção geral da Ceplac em Bra-
sília para que seja feito um edital 
a fim de licenciar empresas para 
a produção e comercialização 
do biofungicida na quantidade 
e qualidade que atenda a toda a 
demanda nacional. O Instituto 
Biofábrica de Cacau já revelou 
interesse em se habilitar à produ-
ção do Tricovab, além de até ago-
ra mais seis empresas privadas.

A direção do Cepec registra 
o agradecimento a todos aqueles 
que contribuíram direta ou in-
diretamente com a pesquisa e o 
registro deste produto e assinala 
mais recentemente a participa-
ção dos pesquisadores Manfred 
Müller, Givaldo Rocha Niella, 
Antonio Zózimo de Matos Costa, 
João de Cássia do Bomfim e toda 
a equipe do Biocontrole.

Lança-se agora o único bio-
fungicida existente para cacau 
em todo mundo. Um dos poucos 
produtos registrados no país para 
uso no agronegócio nacional. 

Para finalizar, se for dada a 
oportunidade de renovação da 
Ceplac, outras tecnologias de 
baixo impacto ambiental virão e, 
junto, a certeza de que ela jamais 
irá se afastar de sua missão tão 
importante de gerar soluções 
tecnológicas para o produtor, 
razão de ser da Instituição.”

InformatIvo do maPa/CePlaC Para as regIões Produtoras de CaCau da BahIa

PágIna 8
edição 09 Jan. / Jun | 2013

Lançado biofungicida TRICOVAB
Primeiro fungicida biológico para a lavoura de cacau

Após cumprir rigo-
rosamente todas as com-
plexas etapas requeridas 
para o desenvolvimento 
e certificação de um pro-
duto na área científica 
e tecnologica, a Comis-
são Executiva do Plano 
da Lavoura Cacaueira-
-CEPLAC, órgão de ci-
ência e tecnologia vin-
culado ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, lança o Tricovab, 
primeiro fungicida microbiológi-
co para combate à vassoura-de-
-bruxa, doença que vem causando 
há mais de duas décadas o decrés-
cimo da produção brasileira, além 
de enormes prejuízos econômicos 
e sociais à lavoura de cacau.

O programa de pesquisa do 

Tricovab foi desenvolvido no 
Centro de Pesquisas do Cacau, a 
partir de pesquisas originadas na 
Ceplac da Amazônia, quando foi 
identificado o potencial do fun-
go Trichoderma stromaticum para 
combater o Moniliophtora perni-
ciosa, fungo causador da doença.

Com a chegada da doença 
nos cacauais do sul da Bahia, o 

Centro de Pesquisas do 
Cacau da Ceplac na Bahia 
passou a desenvolver um 
amplo programa de pes-
quisas, incluindo contro-
le biológico, até chegar 
à definição do controle 
integrado – genético, quí-
mico, cultural e biológico 
– para contenção da vas-
soura-de-bruxa.

O controle biológico 
culmina agora com o lan-

çamento do Tricovab, produto 
que vem sendo testado por técni-
cos da Ceplac há quase 10 anos. 
Nos testes de campo, foram al-
cançados resultados de até 97% 
de eficácia contra o fungo em 
tecido morto. Em matéria viva, 
nos galhos e frutos do cacaueiro, 
a taxa fica em torno de 56%.

Para que sejam obtidos os 
melhores resultados no controle 
biológico da vassoura-de-bruxa, 
os produtores deverão seguir as 
orientações de manejo repassa-
das pela Ceplac, através de sua 
rede de escritórios de extensão 
rural, além da distribuição de 
publicações técnicas elaboradas 
pelo Centro de Pesquisas do Ca-
cau e informações pelo site www.
ceplac.gov.br. Há recomendações 
específicas de épocas ideais do 
ano, além de condições climáticas 
no momento da aplicação, para 
que a taxa de eficácia seja a mais 

alta possível.
A ação do Tricovab se dá 

a partir da aplicação direta do 
produto na plantação. Além da 
ação efetiva, os produtores po-
derão reduzir o uso de produtos 
químicos no controle da doença, 
preservando o meio ambiente e 
prolongando a longevidade dos 
cacaueiros.

10 toneladas para o produ-
tor - A Ceplac vem produzindo o 
Tricovab em pequena escala em 
suas próprias instalações. O esto-
que atual gerado pelo Centro de 
Pesquisas do Cacau a ser distri-

buído aos produtores seleciona-
dos pelos técnicos dos escritórios 
de extensão rural da Ceplac é de 
10 toneladas do biofungicida. Ao 
todo, o produto será utilizado em 
640 propriedades (dois hectares 
por fazenda) em 30 municípios 
baianos. Para a produção em es-
cala industrial que atenda à de-
manda dos produtores a Ceplac 
elaborou um Termo de Referên-
cia que dará base ao lançamento 
de edital junto a empresas priva-
das que se habilitarem a produzir 
e comercializar o produto aten-
dendo às especificações técnicas.
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Resultado de campo

Vassouras não tratadas com Tricovab

Adonias: tecnologia rara

Vassouras tratadas com Tricovab

Mensagem do chefe do Centro
de Pesquisas do Cacau, Adonias 
de Castro Virgens Filho, no Dia 
Internacional do Cacau 2013.


