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APRESENT ACAO

o cultivo do cacau - tradicionalmente efetuado na

Bahia e Espírito Santo - começou a ganhar impulso em S;o Paulo

a partir de 1978, com a constituiç;o do Plano de Expans;o da

Cacauicultura no Estado de S;o Paulo (PECASPJ.

o esforço em introduzir a atividade no Estado englo-
Ibou um elenco de medidas, desde o zoneamento para a se Le ç eo de

áreas adequadas, até a disponibilidade da tecnologia que me-

lhor se aplicasse às condições paulistas.

o primeiro registro de introduç;o da cultura,data de

1906 no município de Pariquera-Açu. No entanto, a primeira ini

ciativa organizada ocorreu em 1936,_ o ces í eo em que o Instituto

Agronômico de Campinas (IAC) recebeu mudas oriundas da Bahia -

Estação Experimental de Uruçuca.
A partir de então o IAC passou a pesquisar o cacauei

ro, produzindo já por volta de 1950 os primeiros clones tole-

rantes à enfermidades e que foram, inclusive, enviados à Bahia,

posteriormente.

Nessa epoca ocorreu a primeira introdução em escala

comercial da cultura em são Paulo (município de CaraguatatubaL

por iniciativa de uma indústria chocolateira e que até ho j e

mantém sua plantação.

Assim, o Estado "de são Paulo, preparou-se paciente e

criteriosamente, durante anos, para propiciar uma alternativa

adicional ao produtor. Nesse sentido, houve perfeita integra-
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çao entre os orgaos oficiais - pesquisa e assistência técni-

ca - que somaram esforços para que houvesse consolidação do

Plano a que se propuseram levar adiante.

Uma cultura tecnicamente possível, socialmente dese-

jável e economicamente recomendável. Estes três fatores just~

ficaram o propósito de tornar realidade a cacauicultura no Es-

tado de são Paulo.

Desde o início houve preocupação: em selecionar as

areas aptas existentes, criar cultivares adaptados e

nar os aspectos tecnológicos relativos à exploração.

dissemi-

o fator social justificou a implantação da lavoura

já que seus benefícios irradiaram melhoria de condições para o

homem, pela possibilidade de fixá-lo à terra e propiciar melho

res rendimentos por area; e um novo alento para a região esco-

lhida - Litoral Paulista, e em especial o Vale do Ribeira, um

verdadeiro bolsão de pobreza no cenário paulista.

00 ponto de vista econõmico, a introdução da ativida

de em maior escala poderia propiciar ao cacauicultor paulista

uma ativa participação no mercado de amêndoas, já que o parque

fabril chocolateiro está concentrado no Estado de são Paulo.

O objetivo dessa pesquisa é dar uma contribuição ao

estudo dos aspectos econômicos da cultura do cacau no Estado

de são Paulo, e em especial analisar sua viabilidade econômico

financeira, via determinação da taxa interna de retorno. Para

tanto ssrão utilizados dados reais e resultados de experimen-

tos conduzidos na Região Litorãnea, area selecionada para a
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primeira fase de implantaQ~o-d~cu~~ra em território

ta.

paúlis-

Inicialmente e apresentado um relato sobre a origem

e importância do cacau produto tropical típico de consumo em

regiões de renda per capita elevada.

Nâo obstante sua pequena participação nas exporta-

çoes brasileiras, é um produto vitalmente dependente do merca-

do externo. A Bahia é o principal pala produtor brasileiro

respondendo por 90% do total.

o segundo capítulo tenta caracterizar os aspectos

técnicos da cultura nas condições do Estado de são Paulo, bem

como a area de estudo e objetivos.

No terceiro capítulo é abordado o procedimento meto-

dológico relacionando os métodos de seleção e avaliação de al-

ternativas de investimentos. bem como suas limitações.

Em seguida. no quarto capítulo são indicadas as fon-

tes das informações, as alternativas de investimentos. as uni

dades de medida utilizadas, o tamanho da propriedade, os

ços usados. assim como os elementos dos fluxos de caixa.

O quinto capítulo aponta e discute os principais re-

pre-

sultados da análise referentes aos custos totais e receitas

brutas anuais, além dos fluxos de caixa obtidos e os valores da

taxa interna de retornb (TIR), para as diferentes alternativas

selecionadas. dando ênfase aos aspectos mais relevantes.

No sexto capítulo são destacadas as principais con-

clusões do trabalho no que tange ~ viabilidade econõmi~a da ca
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cauicultura 8 OS benefícios para o produtor e area de

que poderiam advir com a sua implantação.

Na parte final sao apresentadas as limitações e sug~

estudo

ridos alguns temas de investigação de ordem econômica para as

condições paulistas.
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1 - INTRODUçAo

1.1 - Origem e Importância do Cacau

Theobroma aaaao, ou manjar dos Deuses, foi o nome da

do ao cacau por Linneu, inspirado na mitologia dos ast~cas que

atribuiam à sua amêndoa uma origem divina. Entre os povos pr~

mitivos da Am~rica /(maias, toltecas e astecas) a árvore era de

nbminada de "cacauatl" e a amêndoa deu origem a uma bebida co-

nhecida por "chocolatl" mediante sua mistura, depois de moida

e torrada, com baunilha, pimenta e outros ingredientes.

Com a vinda de Cortez ao M~xico, em 1519, os espa-

nhóis se aperceberam do grande papel atribuído ao cacau na vi-

da social e na economia dos ast~cas. A amêndoa, al~m de consu

mida, desempenhava igualmente a função de moeda tal a sua pop~

laridade e valor garantido.

Planta originária das regiões tropicais das Am~ricas

Central e do Sul, o Theobroma aaaao ~ nativo das florestas equ~

toriais das bacias dos rios Amazonas e Orenoco e teve sua dis-

seminação pelo continente, ainda no período pré-colombiano.

Com a descoberta da Am~rica pelos europeus, o consu-

mo do cacau espalhou-se, passando a economia do produto de uma

fase extrativista para o plantio, TOSTA F9 (1953: 5).

Segundo os botânicos,a expansão do cacau deu-se em

duas direções principais, originando dois grupos importantes

Criollo e Forastero. o Criollo, que tomou a direção norte ru-
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mo ao rio Orenoco, penetrando' na Am~rica Central e Sul do M~xi

co produz frutos grandes de superfície

das sementes ~ branco ou violeta pálido.

cultivado pelos astecas e maias.

O Forastero espalhou-se bacia amazônica abaixo e em

enrugada. o interior

Foi o tipo de cacau

direção às Guianas. ~ considerado o verdadeiro cacau brasilei

ro e caracteriza-se por frutos ovóides, com superficie lisa,

imperceptivelmente sulcada ou enrugada. O interior de suas se

mentes ~ violeta escuro ou, algumas vêzes, quase preto.

O grupo Forastero ~ responsável pela maior parte da

produção mundial de cacau. Uma mutação do Foratero, de semen-

te branca, denominada "Catongo", descoberta na Bahia, tem sido

largamente utilizada em programas de melhoramento.

Além desses dois cultivares, os botânicos ainda admi

tem um terceiro, conhecido como Trinitário, em grande parte de

vi do à sua associação com o cultivo do cacau em Trinidad. É

um tipo resistente, com caracteres de uma população híbrida en

tre os 2 outros tipos citados, RosARIO et alii (1978: 6-7).

Em 1746, a cultura do cacau chegou a região sul da

Bahia, onde desenvolveu-se acentuadamente, sobretudo no inicio

deste século.

No período de 1860 a 1910, foi levado para a África

Ocidental, região que assumiu a liderança mundial.

mente, a cultura chegou, também à Ásia e Oceania.

A amêndoa passou por diversas etapas quanto a sua for

Posterior-

ma de consumo: primeiramente utilizada pelas civilizações pri-
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mitivas da América; introduzida em 1528 na Espanha onde o pro-

duto cultivado no México era misturado com açucar para suavi-

zar o seu sabor amargo; em 1700 passou a ser consumido na In-

glaterra misturado ao leite, o que tornou a bebida mais apeteci

vel; assentamento da industria chocolateira em 1828 na Holanda

quando foi fabricado o chocolate em po. Posteriormente, em

1847 teve início a fabricação do chocolate em barra, resultante

da mistura do chocolate em pó com manteiga de cacau e açucar ,

consolidando-se, definitivamente, na segunda metade do século

XIX, na Europa e nos Estados Unidos dando ensejo a um consumo

sempre crescente do cacau, IICA (1982: Z).

Vale citar ainda que cacau, café.e chá, apresentam

certas características comuns, e ao mesmo tempo marcantes dife

renciações: todos os três têm seus primórdios envoltos em len-

das fantásticas que se confundem com as próprias noçoes primi-

tivas de divindades que pr~valeciam nos países de origem.

Da mesma forma, os três têm uma tradição milenar de

consumo por antigas civilizações, mas sao de relativa recente

introdução no mundo moderno. Embora originários e cultivados

em regiões tropicais e sub-tropicais, encontram nos países se-

tentrionais, de alto padrão de vida, os seus centros de consu-

mo mais importantes ou desenvolvidos.

Dentro das considerações técnicas, o chá -e considera

do estimulante; o café estimulante e relativamente nutritivo

e o cacau estimulante e altamente nutritivo. Assim sendo, os

três produtos são por vezes concorrentes tanto no setor de pr~

dução, competindo nas mesmas áreas, pela terra, capital e mao-
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d e-ob ra, bem c omo nos etor d e c on sum o -on de, n €i Ó r'à ro , -"e -pBrda

de um representa o ganho do outro. Ocorre que o cacau leva

certa vantagem sobre os demais pelo fato de poder ser consumi-

do após a industrialização sob a forma sólida e que hoje e

mais representativa.

A complexa transformação da matéria-prima para che-

gar ao produto final, confere ao cacau maior importãncia econo

miba em relação ao~ outros, o que levou a crisção de uma forte

ind~stria chocolateira nos países consumidores, TOSTA F9 (195~

4) •

A moagem corresponde ao processamento da amêndoa de

cacau para obtenção dos derivados - liquor ou pasta, manteiga,
-torta e po atividade intermediária na manufatura do chocola-

te (Anexo I ).

As regi6es de prod~~ão de cacau representam conside-

rável fonte de trabalho e riqueza para milhões de pessoas em

vários países do mundo tropical. No Brasil é o mais importan-

te produto agrícola de exportação da Região Norte/Nordeste, sen

do cultivado principalmente no Estado da Bahia, responsável por

cerca de 95% da produção nacional.

O crescimento do mercado consumidor, deveu-se nao so

ao sabor agradável do chocolate, mas também ao seu grande va-

lor nutritivo e energético. Seus três componentes básicos

cacau, leite e aç~car - levam a considerá-lo como um dos ali-

mentos mais bem balanceados, face ao seu alto teor de carbohi-

ore t o s , proteínas e sais minerais, CACEX (1985: 2).
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o cacau al~m de consumido, na forma de produto final

basicamente como chocolate (tablete, barra, pó, bombom, granu-

lado, etc.), também é utilizado na fabricação de bebidas, cosmé

ticos, sorvetes, doces, biscoitos, bolos, pós achocolatados

confeitos e ração animal.

1.2 - O Cacau no Mundo: Produção e Consumo

Hoje, passados quase cinco s~culos de sua descoberta,

os produtos do cacau sao largamente consu~idos em todos os pai

ses e fazem parte da vida do homem moderno. À medida que o c~

cau foi ganhando importância econômica com a expansao do consu

mo de chocolate, houve interesse de implantação da cultura em

v~rias regiões do globo terrestre, sobretudo onde as condições

de clima 8 solo S8 assemelhavam as do seu habitat natural, AL-

VIM & ROSÁRIO (1972: 12).

Atualmente, o cacau tem sua produção concentrada na

África Ocidental (59,5%) seguida da América Latina (34,3%)(Qu~

dro 1.1). Costa do Marfim. Brasil e Mal~sia têm-se apresenta-

do como principais paIos de expansao da cacauicultura.

O fato de ser a produção restrita a poucos países

8 a dependência que os produtos prim~rios impõem à receita cam

bial,fazem com que o cacau, sendo um desses produtos, seja si~

nificante no desenvolvimento da região tropical do globo.

Dois terços da recei~a total de Gana, aproximada-

mente 28% de Camarões e 20% da Costa do Marfim provém do cacau.



QUADRO 1 • -, __ PrClducrio de Cacau nos I'rincipai s Países Produtores, 1973/74- 1985/86

(em 1,000 toneladas)

Pais 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85(1) 1985/86(2) ,

Brasil 246 273 258 234 283 314 294 349 314 336 302 412 390

Camarões 110 11B 96 82 107 106 124 120 122 106 108 120 115

Costa do Marfim 209 242 231 230 304 312 379 403 457 355 405 552 540

Equador 72 78 63 72 75 90 98 81 85 48 50 122 100

Gana 350 377 397 320 268 250 285 258 225 178 159 173 185

Nigéria 215 214 217 166 207 137 172 156 183 156 115 150 110

Malásia 10 13 17 21 23 26 32 43 60 65 80 93 120

Total mundial 1.446 1.549 1.514 1.341 1.505 1.495 1.627 1.661 1.724 1.532 1.515 1.928 1.866

( 1 ) Estimativa.
( 2) Previsão.

Fonte: Gi11 1\ Duffus, março. 1984, outubro e dezembro, 1985.

m



• 7.

A exploraç~o do petrcileo na Nig~r1a est~ diminuindo a import~~

cia do item,' em sua economia, mas h~ ainda uma depend~ncia des

se produto de mais de 10% em suas exportações, PROCACAU (1977:

65) .

Na realidade, pode-se dizer que a prnduçâo cacaueira (1)

provem de apenas 15 paises,cabendo a maior representatividade

à África, onde o cultivo foi facilitado por uma série de fato-

res: clima adequado, regime de propriedade e uso da terra, dis

ponibilidade de grande contingente De m~o-de-obra barata e pe~

feitamente integrada ao meio rural.

A produç~o tem aumentado gradualmente nos últimos

anos, graças aos acr~scimos ocorridos no Brasil e Costa do Mar

fim que duplicaram os volumes colhidos entre os períodos de

1960/61 - 1964/65 a 1972/73 - 1976/77. Nesse mesmo lapso de

tempo,a produção da Nigéria permaneceu inalterada e a Gana de-

cresceu. o Brasil nos 'últimos anos recuperou a poiição de se-

gundo maior produtor mundial, lugar perdido há quase meio secu

lo. Em 1977/78, o País chegou a ocupar o 19 posto e at~ hoje

vem sendo o 29 em import~ncia.

Em geral, o cacau é consumido logo apos ser colhido,

sendo rara a formaç~o de estoques, dada à perecibilidade da

(1) Por força das condições clim~ticas, est~ concentrada, geo-
graficamente em sete pa!ses: quatro da África Ocidental
(Gana, Nigéria, Costa do Marfim e Camarões), dois n~ Améri
ca do Sul (Brasil e Equadro) e um na Ásia (Mal~sia), os
quais respondem por 80% do total. Poucas mudanças ocorre-
ram nas últimas décadas concernente ao cultivo de cacau de
vido a essa concentração, somente entre 200 de latitude Nor
te e Sul do Equador com a maior área produtora dentro do
limite de 100

•
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amêndoa que via de regra suporta pouco tempo de armazenagem.

A industrialização do cacau nos paises produtores e

orientada, especialmente, para a produção de componentes para

exportação - manteiga, pó e liquor. No entanto, alguns países

como o Brasil já iniciaram exportações de produtos achocolata-

dos, VIEIRA 8. SOLEDADE JR. (1978: 11-13).

o consumo depende de fatores econômicos, demográfi-

cos, geográficos e culturais, influenciando na utilização tan-

to nos paises importadores como nos produtores. A demanda de-

pende principalmente da renda disponível, e da distribuição de~

ta renda. o uso nos paises produtores compete com o dos impo~

tadores; no entanto, normalmente os consumidores-produtores a~

sorvem menos cacau per capita que os principais importadores,

dada a disparidade de rendas e clima menos favorável.

A Europa Ocidental e a principal região mo eg e ã r a.vc om

38% do total. enquanto individualmente o Brasil é o país que mais

processa o cacau. Os principais mercados consumidores são os

Estados Unidos, a Europa Ocidental, a União Soviética e o Ja-

pao (Quadro 1.2).

Os maiores índices de consumo per capita referem - se

a Suiça, Inglaterra, Alemanha Ocidental, Bélgica, Noruega, Áus

tria, Suécia e Holanda, todos com mais de 5 quilos/ano, VIEIRA

(1978: 141).

A análise da tendência do mercado consumidor mostra:

a) uma demanda relativamente dinãmica; b) a exist~ncia de um

nível teórico de saturação em alguns países, para um consumo



QUADRO 1.2 - Consumo de Cacau em Paises Selecionados, 1974-1984

(em 1.000 toneladas)

País 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

Alemanha Ocidental 163 170 168 173 167 180 185 177 180 178 189

Estados Unidos 345 316 370 332 339 . 335 320 379 362 419 467

França 91 97 103 106 107 107 112 120 116 121 116

Itália 43 32 38 30 34 34 41 39 41 45 47

Japão 53 63 68 58 50 55 62 77 81 82 80

Reino Unido 121 102 107 95 95 99 87 94 113 116 119

URSS 163 167 170 105 100 126 137 140 141 164 196

Outros 203 187 200 198 166 163 167 174 164 181 156

Total 1.182 1.134 1.224 1.097 1.058 1.099 1.111 1.200 1.198 1.306 1.370

Fonte: Gill & Duffus, março, 1984 e dezembro, 1985.
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per capita acima do atual, ec)-a-ex-ist-ência de um gre ntíe nurns

ro de novos mercados em alto ritmo de expansao, em regiões que

até desconhecem o chocolate. A curto prazo, as melhores pers~

pectivas, são apresentadas pelos atuais mercados com alta pote~

cialidade de expansão, caso do Japão e dos países do Bloco So-

cialista, ROSÁRIO et alii (1978: 11).

O cacau a exemplo de outras "commodities" de origem

agrícola, caracteriza-se por frequentes oscilações de preços a

nível internacional. Isto decorre das flutuações da produção,

além da influência da especulação, variação das taxas de juros,
alteração do valor do dolar, etc.

Como ocorre com os demais produtos agrícolas, a co-

mercialização do cacau é caracterizada por ciclos, geralmente

com prejuízos aos paises produtores já que a tendência altista

estimula novos plantios, cujos reflexos no médio e longo pra-
zos sao, na maioria das vezes, de declínio de preços em decor-

rência do excesso de oferta.

Os preços do cacau em amêndoa sao fortemente influen

ciados em prazos mais longos, pela situação dos estoques
I

mun-

diais. No curto prazo.as influências mais importantes partem

da evolução da demanda e da oferta. - ~nao so do produto generic~

mente, como também das diversas origens. e das relações que o

mercado estabelece entre a disponibilidade da amêndoa e dos va

rios subprodutos, FGV (1985: 5).

'Esta f r eque nte in stab i1ida de de pr e ç os, a pa rt ir da

2~ Guerra Mundial, tem levado os paises produtores e consumido-
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res a negociarem um Aco~do lntern~cional de Cacau (AlC). de ma

neira a administrar o mercado do produto.

Se por um lado os maiores produtores de cacau pode-

riam auferir ganhos consideráveis com a adoção de um Acordo com

base na exploração de seu poder de monopólio. nao devem despr~

zar as dificuldades que podem aparecer tanto no início do pro-

cesso como no futuro,quando esses países estarão procurando al

cançar uma decisão a respeito do problema. HOMEM DE MELO (1974:

74 e 77).

As primeiras tentativas de negociação datam de 1956

sob a supervisão da Organização das Naç6es Unidas para Alimen-

tação e Agricultura (FAO). Após longo período de discussão

dada a intransigência de ambos os lados, o 19 Acordo so foi

efetivado em 1972, patrocinado pela Organização Internacional
do Cacau (ICCO) (2).

Este Acordo nao funcionou. contribuindo para o seu

fracasso a dependência econômica que alguns membros (ex - co l ô .

nias) têm dos grandes países consumidores; condiç6es não apro-

priadas de estocagem nos paises produtores, e dificuldades des

(L) Em 1962 fora constituída a Aliança dos Países Produtores
de Cacau, formada pelos cinco líderes - Gana, Nigéria, Br~
sil, Costa do Marfim e Camar6es, que propunha um esquema
de estabilização de preços no mercado mundial via redução
da oferta,já que esta crescia a taxas mais elevadas que as
do consumo. Os paises-membros, por diversas vêzes, tenta-
ram reduzir suas cotas de exportação com o objetivo de au-
mentar os preços, mas as aç6es culminaram em fracasso dado
o excedente que havia no mercado internacional.
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tes em limitar a produç~o, dada aimport~ncia desta

na pauta de exportações (3).
"commodi-

tie"

No entanto o Acordo não atuou devido ao fato dos pr~

ços internacionais terem permanecido acima das faixas estipul~

das, conjuntamente à inexistência de estoques.

Em 1976 foi ratificado o 29 AIC que pelos mesmos mo-

tivos citados não foi atuante.

o 39 Acordo foi ratificado em 1980, quando permanec~
ram os objetivos dos dois anteriores, contudo sem as adesões

da Costa do Marfim, maior produtor e Estados Unidos maior im-

portador (4).

Embora devesse expirar em 1983, este Acordo foi pro~

rogado at~ setembro de 1985; e atualmente encontr~-se em fase

de negociação.

o estoque regulador deu • r •ln1.C10 as suas operaçoes de

compra a 19 de outubro de 1981, mas dado aos volumosos esto-

ques e limitados recursos os objetivos tamb~m não foram alcan-

çados.

(3) O 19 AIC baseou-se no tripé: sistema de preços máximo e mí
nimo; cotas de exportação sujeitas a ajustes e estoque re-
gulador de 250 mil toneladas.

(4) Foi estipulado que o preço das amêndoas de cacau seria de-
terminado em relação a um preço diário e a um preço indic~
tivo,tendo por base as cotações das Bolsas de Nova Iorque
e Londres. O preço indicativo seria a m~dia dos preços
diários de 15 dias consecutivo~.
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A alta concentração tanto do lado da oferta, como da

demanda, poderia favorecer os entendimentos entre países prod~

tores e consumidores na busca de uma açao conjunta para estabi

lização de preços. Na realidade isto não ocorre devido as ca-

racterísticas distintas entre os negociadores: de um lado na-

ções desenvolvidas, de outro nações em desenvolvimento fato que

dificulta o consenso.

O Brasil ocupando as primeiras colocações como prod~

tor e exportador mundial de cacaurPossui melhor condição fren-

te aos demais concorrentes. O elevado crescimento da indus-

trialização e diversificação na pauta de exportações do cacau

a partir da d~cada de 70 abriu a perspectiva para o aprimora-

mento das condições de estocagem do produto na forma de deriva

dos, por um período de tempo mais longo. Por outro lado o fran

co crescimento do consumo interno poderá propiciar ao país ne-

gociar em melhor nívei com os importadores, contando portanto,

com mais uma alternativa de estabilização de preços~

(1985: 10-25 e 114-118).

MENEZES

1.3 - O Cacau no Contexto da Agricultura Brasileira

O desenvolvimento econômico brasileiro ainda funda-

mentado no comportamento do mercado externo e vitalmente depe~

dente da receita bbtida com a exportação, encontra no desempe-

nho da agricultura um importante instrumento para a captação
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de divisas. Café, açucar, cacau e recentemente o complexo so-

ja têm se destacado entre os itens principais da Balança Co-

mercial (Quadro 1.3).

No Brasil apesar de estar ocorrendo div~rsificação na

pauta de divisas, o cacau ainda é importante, tendo contribuí-

do com2,5% do total das exportações agrícolas em 1984.

Tal fato explica o crescente interesse do Governo em

programas de renovação, reabilitação e expansão em novas áreas.

Implica também que o produtor depende cada vez mais das modifi,

caçoes nas políticas oficiais.

Vivendo um hist6ria cheia de desafios, lutas e con-

quist~s o cacau brasileiro apresenta-se hoje como uma das cul-

turas mais desenvolvidas relativamente aos demais produtos e

um dos setores mais estáveis e progressistas da economia nacio

nal.
As primeiras lavouras cacaueiras no Brasil foram fei

tas as -margens do rio Amazonas em cuja bacia a arvore havia si

do encontrada em estado silvestre. Datam do século XVII. e ti

veram pouca duração em virtude da pobreza do solo, falta de

mão-de-obra, inundações e infestação pela vassoura de bruxa

doença que até hoje tem causado sérios prejuízos ã atividade.

A introdução do cacau, fora da Região Amazônica. ao

que parece deu-se, realmente, em 1746 ~as margens do Rio Pardo,

na Bahia. Em 1874 foi para Ilhéus - Fazenda Cubículo - onde

se adaptou bem às condições de solo e clima e, com a expansao

da cultura transformou-se, no fim do século passado, no princ!



QUADRO 1.3.- Exportações Brasileiras dos Principais Produtos Agrícolas. Brasil. 1975-1984

(US$1.000 FOB)

Ano Total global Café Soja Açúcar - Cacau Laranja

1975 4.694.855 934.303 1.303.086 895.431 547.436 82.21:3

1976 5.946.746 2.398.284 1.756.558 254.114 575.811 100.900

1977 12.120.175 2.624.944 2.142.673 464.705 532.277 177.040

1978 12.658.944 2.294.711 2.949.183 350.064 814.801 332.638

1979 15.244.377 2.318.807 1.651.423 412.453 934.994 281.452

1980 20.132.401 2.772.920 2.264.194 1.370.179 694.136 338.714

1981 23.293.037 1.760.610 3.190.845 1 .130.301 594.287 659.206

1982 20.175.071 2.113.143 2.121.638 581.134 426.892 574.972

1983 21.899.314 2.347.119 2.562.746 551.478 552.594 607.931

1984 27.005.336 2.855.975 2.505.644 637.226 693.906 1.414.500

Fonte: CACEX.
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paI sustentáculo econômico do Sul da Bahia e por extensão de

todo o Estado, A cacauicultura constituia-se no inicio do se-

culo em importante atividade, uma verdadeira fonte de riqueza,

e o produto chegou a ser a segunda fonte de divisas para o

Pais, superado apenas pelo café, TOSTA F~ (1953: 20) e RosARIO

et alii (1978: 19-20),

Além das duas fases de desenvolvimento da atividade

predominância das culturas da Amazônia e efetivação da Bahia

como principal põlo produtor - a lavoura passou por periodos

distintos ora favoráveis ora desestimulantes, mas o ritmo evo-

lucionista foi benéfico, haja visto a forte corrente migrató -

ria de trabalhadores rurais de outros setores da Bahia e do Es

tado de Sergipe que se deslocaram para o eixo Ilhéus - Itabuna.

Assim, no período 1904 a 1923 foi construída a estra

da de ferro ligando aquelas duas cidades e, em 1926, foi inau-

gurado o Porto de Ilhéus ~ visando atingir o mercado exterior

com a diminuição de custos de embarque. Contudo, a fase de pl~

nificação e sistematização da atividade produtora ocorreu em

1931 com a criação do Instituto de Cacau da Bahia (ICB) que im
I

plantou um adequado sistema de transportes - 500 quilômetros de

rodovias, forneceu crédito e difundiu alguns trabalhos de pes-

quisa e experimentação sobre o processo produtivo de cacau.

Anos mais tarde, o ICB tendo por base a cooperação entre lavr~

dores e Governo, interveio na comercialização para garantir pr~

ços.
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Até 1935-40 a produção brasileira aumentou continua-

mente, chegando a triplicar quando alcançou a média de 140 mil

toneladas.
Com o advento da 2~ Grande Guerra, o Brasil teve sua

produção diminuída, fenômeno que se fez presente em todas as

areas cacaueiras do mundo no período 1940/41 a 1945/46. Uma

série de fatores afetou a produção e sobretudo a comercializa-
Içao com o fechamento das Bolsas de Nova Iorque e Londres, além

da desorganização nos transportes marítimos.

Com o fim da 2~ Guerra houve reabilitação no cenário

mundial, tanto da produção como do consumo, e na Bahia foi re-

organizac:io o processo de produção em virtude da alta dos pre-

ço s. Contudo, em 1957, novamente o ambiente era de crise, cau

sado pela baixa de preços no mercado mundial, o que levou o

País a modernizar os métodos de produção, substituindo a roti-

na pela técnica, de modo a elevar a rentabilidade da cultura .

.Foi criada então a Comissão Executiva do Plano de Recuperação

Econômico Rural da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) vinculada ao Mi-

nistério da Fazenda (5) que tinha, inicialmente, a finalidade

de prover a assistência financeira aos cacauicultores. Não foi

o suficiente, pois se detectou que a problemática maior estava

na estagnação tecnológica das fazendas de cacau, e que havia

pouco a recomendar ao lavrador da região, já que a própria en-

tidade desconhecia o que mais poderia recomendar, PRO CACAU

(5) A partir de 1974 passou a chamar-se Comissão Executiva do
Plano da Lavoura Cacaueira com vinculação ao Ministério da
Agricultura.
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(1977: 41),

Assim, em 1963 a CEPLAC criou o Centro de Pesquisas

do Cacau (CEPEC) e em 1964 teve início a organização do Depar-

tamento de Crédito e Extensão (DEPEX). , Atualmente, a CEPLAC é

uma das maiores organizações do mundo, devotadas à assistência

técnica e financeira aos produtores de cacau, sendo no Brasil

a primeira entidade de desenvolvimento que trabalha simultânea

mente, e de forma integrada, em pesquisa agronômica, extensão

rural, crédito agrícola, abastecimento de insumos modernos e

formação de mão-de-obra especializada, além de contribuir para

algumas obras de infra-estrutura, ALVIM & ROSÁRIO (1972: 17),

Embora seja o segundo maior produtor e primeiro em

moagem mundial de cacau, o Brasil coloca-se apenas como o 89

maior consumidor, o que pode ser explicado por duas razões pri~

cipais: baixo poder aquisitivo da população, sobretudo a rural

e uma prevenção tradicional contra o chocolate não fundamenta-

da e rejeitada cientificamente. A origem dessa crença, que só

existe no Brasil, é desconhecida, nos demai~ centros consumido

res, ROSÁRIO et alii (1978~ 15).

Por "isso,no período 1969/70 - 1983/84 o consumo apare~

te no país representou apenas 10% da produção (Quadro 1.4).

Per capita o consumo nao chega a 1 quilo/ano.

Campanhas para expansao do consumo de cacau têm sur-

tido efeito sobretudo nas Regiões Sudoeste e Sul do País, onde

os níveis de renda são maiores e o clima ameno e mais propria-

do à sua utilização sob as várias formas.



QUADRO 1.4.- Produção, Moagem, Exportação e Consumo de Cacau, Brasil, 1969/70 - 1983/84

(1.000 toneladas)

Período
Item

1969/70-1973/74 1974/75-1978/79 1979/80-1983/84

Produção 189,7 266,3 318,0

Moagem 83,2 125,7 185,7

Exportação 172,4 234,5 283,8

Consumo Aparente 1 6,5 30,5 32,3

Fonte: CACEX.
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A evolução de preços pagos aos produtores nos Ú 1ti-

mos anos, revela grande vantagem para o cacauicultor brasilei-

ro. Isso decorre do sistema de livre comercialização, sem in-

tervenção governamental, ao contrário do que acontece na Áfri-

ca onde os preços são fixados pelos Governos.

Oeste modo para preços altos, a rentabilidade dos in

vestimentos realizados na cacauicultura e mais elevada no Bra-

sil em relação aos países africanos, ROSÁRIO et alii (1978: 12).

Na comercialização interna do cacau brasileiro a con

tratação é considerada uma das mais importantes operações. Ela

engloba análises precisas sobre tendências de preços interna-

cionais, taxas de câmbio, juros, variações nos itens da pauta

de exportação, estimativas de produção, fluxo de créditos e fi

nanciamentos, e análises que determinam a formação de preços a

serem pagos aos agricultores. Estima-se que 70% das contrata-

ções entre entidades comercializadoras e produtoras sao efetua

das para entrega futura, acompanhando a sistemática do comer-

cio internacional vinculada as cotações de bolsas de

"commodities" de operaçoes a termo, CEPLAC (1984: 33).
I

Os dados do Censo Agropecuário de 1980 indicam que

na Bahia, do total comercializado 32% foi entregue às cooperativas, 7% às
indústrias e 58% a intermediários. No Espírito Santo, 89% foi e nt r e .

gu e a intermediários e 10% às indústrias. O destino final

entretanto, independente do agente envolvido, é a exportação, FGV (1985:4).

A taxa média anual de crescimento das exportações bra

sileiras de cacau em amêndoas e derivados no período 1963-82
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foi de 5,7%, sendo que para a amindoa foi de 3% e para deriva-

dos 9~o , neste caso registrando marca recorde. o crescimento

significativo das exportações de derivados pelo Brasil é resul

tado das modificações ocorr~das na década de 70, com a intensi

ficação da industrialização do produto. Isto se deu graças a

concessao de incentivos fiscais pelo Governo Federal, com o ob

jetivo de expandir o parque fabril e consequentemente as expo~

tações de produtos industrializados.

o crescimento significativo da participação de deri-

v~dos em relação ao produto "in natura", vem ocorrendo a par-

tir de 1976, chegando a representar 56,0% do total do cacau ex

portado em 1984.

A quase totalidade da exportação de amindoa de cacau

no triênio 1982-84 teve como destino o Leste Europeu (Rússia e

Polônia) com 44,7%, Estados Unidos, 21,6% , Comunidade Econômi

ca Européia, 15,0% e Espanha 11,0%.

No tocante aos derivados, os Estados Unidos importa-

ram 46,3%, seguido do Leste Europeu com 21,0% e Comunidade Eco

nômica Européia 15,7%, CACEX (1985: 6).

Os dados evidenciam maior concentração no caso daex

potação de amêndoas e um mercado mais diversificado para deri-

vados, fortalecendo a posição brasileira na captação divisas

com este complexo.

Assim, tendo o Pais um modelo econômico virtualmente

vo It ado para o m er cado interna cio na I, v isa ndo a co nt inuid ade d o

processo de desenvolvimento via expansão das exportações, e
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considerando que cerca de 90% ~o prDduto destina-se aos de mer

cados externos (Quadro 1.4), o Governo Federal vem orientando

a política do cacau para dois grandes objetivos: amparo as

~reas de produç~o (desenvolvimento s6cio-econ6mico regiona~)e,

maximizaç~o das receitas cambiais.

Com isso surge, em 1976 o PRO CACAU objetivando expa~

dir a cultura no Brasil, priorizando a região tradicional - Ba

h í e , Espírito Santo e Amaz6nia-e criando ainda novos polos na

Regi~o Amaz6nica e S~o Paulo, entre outros - sob o comando da

CEPLAC para o decênio 1976-85.

o objetivo principal do PRO CACAU foi o de fortalecer

a pos í ç âo do Brasil no mercado mundial, sobretudo quando o Aco.!:.

do Internacional do Cacau estipulava que' o país, cuja cota b~-

sica de exportaç~o fosse ultrapassada, poderia complementar a

de outro que não conseguisse o total a que tinha direito.

o Governo Brasileiro, pretendia também incrementar a

industrialização. a fim de exportar a produção baiana sob a fo.!:.

ma de semi-manufaturados e a amêndoa excl~sivamente da Amaz6-

nia e industrializar, a matéria-prima oriunda do Espírito San-

to e de são Paulo para consumo no próprio país. Inicialmente,

a meta era atingir a produção de 700 mil toneladas em 1990 com

a implantação de 300 mil hectares e renovação de 150 mil hect~

res, o que na realidade não deverá ocorrer pois os elevados pr.§:

ços que vigoram em 1977 estimularam os plantios em paises da

África, Ásia e oceania, levando a CEPLAC a rever o projeto ihi

cial (6).

(6) Em 1982 as metas foram modificadas: 245,8 mil hectares pa-
implantação e 69,1 mil hectares para renovação, CEPLAC (198~
14) .
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Surge assim em 1978 o Plano de Expansão da Cacauicul

tura no Estado de S~o Paulo (PECASP) um "Programa de Implanta-

çao e Consolidaç~o do Cacau no Litoral Paulista"(numa primeira

fase) e de pesquisas no Planalto Paulista (na segunda fase),

O programa objetiva promover o desenvolvimento agrí-

cola em uma regi~o pobre encravada no mais próspero Estado da

Federaç~o - caso da Regi~o Litor~nea. englobando o Vale do Ri-

beira onde a prática dé agricultura é tradicional e rudimen-

tar. A cultura do cacau seria uma forma de promover a modern!

zação,já que ela exige uma tecnologia apropriada além de utili

zar grande contingente de mão-de-obra.

O capítulo seguinte será dedicado à caracterização da

cacauicultura nas condições do Estado de são Paulo, sua intro-

dução e import~ncia.
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2 - O CACAU EM sAo PAULO

2.1 - Importância do Problema e Justificativa

A agricultura paulista caraGteriza-se pelo seu eleva

do grau de diversificação, em função do seu meio fisico, das

condições de clima. da proximidade dos grandes mercados do Cen

tro Sul do Brasil, de sua tradicional participação nas ~xport~

ções agrícolas, e pelo dinamismo da mudança tecnológica que

vem apresentando. o que tem permitido ganhos crescentes na ex-

pansao da área cultivada e na produtividade da terra e do tra-

ba I ho . Desse modo, ao longo dos últimos vinte anos, o setor

agrícola estadual conseguiu acompanhar as grandes transforma -

çoes que ocorreram com a industrialização e urbanização, adap-

tando-se às novas condições da demanda por produtos agrícolas

de elasticidade-renda mais elevada, incluindo entre estes os

exportáveis e os de consumo animal, de acordo portanto, com as

mudanças observadas nos hábitos de consumo.

Por outro lado, deve-se observar que a fronteira egr I

cola do Estado, ja se esgotou desde o inicio dos anos sessenta,

quando a partir de 1964, o fator terra vem se tornando cada

vez mais escasso em termos de preços relativos, MARTIN (1983
1).

A cacauicultura ja foi tentada há muitos anos (desde

1906) na região litorânea deste Estado, onde o clima apresenta

temperatura, umidade atmosférica e pluviosidade que

com as suas exigências.

condizem
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Embora possuindo condições ecológicas favoráveis

nao se expandiu em são Paulo, durante os anos passados, em vir

tude de os preços baixos nao oferecerem vantagens suficiente-

mente remuneradoras para o produto vendido. D cultivo da bana

na, com ciclo mais rápido para exploração comercial e apresen-

tando cotações mais remuneradoras despertou maior interesse aos

agricultores, CUNHA (1962:1).

Em épocas seguintes, novas tentativas esbarraram na

disponibilidade de material genético apropriado. Só no ínicio

da década de 60 o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) conse

guiu formar sua coleção de matrizes clonais para a obtenção de

híbridos, e a exploração teve um certo impulso com a implanta-

ção de algumas lavouras comerciais, embora o crescimento tenha

sido lento até 1975.

Portanto, a fixação de cacauais no Estado de são Pau

lo tem sido um objetivo perseguido há longos anos por técnicos

envolvidos com a introdução desse cultivo em maior escala, que

apontam como justificativa. três fatores: "uma cultura tecnica

mente possível, socialmente recomendável e economicamente dese

j áv e 1". D esforço de implantação e consolidação da cultura do

cacau em são Paulo, baseou-se nessas conclusões reunidas no do

cumento "Diretrizes para o Desenvolvimento da Cacauicultura no

Estado de são Paulo" em setembro de 1975, representando a con-

tribuição paulista ao PRDCACAU, com a projeção do plantio de

cerca de 12 milhões de pes ou 10 mil hectares,
(1979: 6-9).

MIGLIDRANZA
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Com isso o Estado, recem i-ngress edo. no---rol__do s , .pro d~

tores de cacau, em complementação e adequação regional da ação

da CEPLAC, montou seu prbgramaparticular de cacau - Plano de

Expansão da Cacauicultura em são Paulo, PECASP (1978). Tal co

mo a ação federal, o Plano executa atividades de pesquisa bási

ca e aplicada e mant~m uma rede de assist~ncia t~cnica ao ~nl-
vel do produtor; incumbe-se da produção de sementes melhoradas

I _

e efetua sua distribuiçao aos produtores cadastrados.

Embora a participação de são Paulo no programa nacio

nal seja quantitativamente pequena, se afigura de importância

por caracterizar a diretriz da política cacaueira do Brasil, de

ampliar o índice de utilização das áreas aptas reconhecidas nos

mais diversos pontos do território brasileiro, amenizando os

riscos natur.ais da exist~ncia de enorme concentração de lavou-

ras apenas na Região Leste da Bahia. BRILHO & CORAL (1979: 7).

A "viabilidade t~cnica" está calcada em resultados

de mais de setenta anos de observação do comportamento da pla~

ta e em pesquisas que já v~m sendo desenvolvidas com maior ou

menor intensidade e objetivamente há trinta anos. Essas obser

vações com respeito à ecologia (clima e solo) e tecnologia agri

cola (material para plantio, formação de mudas. estabelecimen-

to da lavoura. trato~ culturais.fitossanidade. etc.) permiti-

ram concluir que a cultura do cacau em são Paulo se encontra

em áreas agro-bioclimáticas favoráveis tanto na Região titorâ-

nea quanto no Planalto, totalizando cerca de 45 a 50 mil hecta

re s.
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A pesquisa agronômica já definiu materiais genéticos.

técnicas culturais e controle fitossanitário indicedos para a

implantação e manutenção das lavouras nas condições de clima e

solo paulistas. Tais estudos permitiram o zoneamento ecológi-

co da cultura nas terras de são Paulol SECRETARIA DA AGRICULT~

RA (1974). tendo sido eleita a faixa litorãnea cOmO polo ca-

caueiro. a fim de promover o desenvolvimento de "áreas proble-

mas" (extremamente carentes em infra-estrutu'ra).

"Socialmente recomendável" é Um fator que justificou

a implantação do cacaueiro. porque seus beneficios irradiariam

melhoria de condições desde o homem. como individuo ligado -a
problemática da cultura. até a região onde seria implantada

favo~ebendo o desenvolvimento social - principalmente no lito-

ra 1. Seria necessário apenas propiciar ao produtor uma ativi-

dade satisfatória com condições de produzir melhor e ser vendi

da a preço justo. além de fixá-lo à terra.

o PECASP se vê motivado por um terceiro fator - "eco

nomicamente desejável" -quando preve para o cacauicultor pau-

lista uma participação ativa no complexo produtor de amêndoas

de cacau brasileiro.
I

Os principais objetivos perseguidos são:

abastecer o parque fabril chocolateiro; suprir o abastecimento

interno. liberando parte da produção das exportações para as

regiões tradicionais e produzir amêndoas de cacau de qualidade

superior já que se utiliza. desde a implantação. das técnicas
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1,agronômicas mais avançadas(). Em -s ão -PaulO, 16 ca1iza-se a

maioria das fábricas de chocolate absorvendo cerca de 85,0% da

produç~o de cacau destinada ao mercado interno (2).

A implantaç~o comercial ~efinitiva desta cultura tra

ria beneficios de ordem social pela maior utilizaç~o de mão-de

obra -numa area pouco explorada do ponto de vista agricola.

Além do mais, a cultura diminuiria a sazonalidade de

ocupaçao da força de trabalho, visto que no Estado de S~o Pau-

lo, o cacau é praticamente produzido durante o ano todo (8 me-

ses), com colheitas a cada 20 dias, enquanto na Bahia existem

2 safras definidas - principal e temporã, BRILHO & CORAL (1979:

2). Este procedimento permite que o cacauicultor paulista es-

cape da eventual baixa de preços do pico da safra, SUPLEMENTO

AGRíCOLA (1983: 4).

Do ponto de vista econômico, haveria ainda sensível

redução nos custos de transporte.
No tocante à co rne r-ct e Lí za ç à o , a amêndoa paulista, por

ser moderna pode ser considerada "muito boa" frente às exigên-

cias industriais, se comparada com a baiana. Isso entretanto
I

não interfere no preço, sempre ditado "por tipo", pelas Bolsas

(1) Segun~o Roberto Corte Brilho, técnico responsável pela rea
lizaçao do PECASP, na função de Coordenador Estadual de A~
sistência Técnica as amêndoas paulistas, oriundas de híbrI
dos interclonais, são tidas como de qualidade superior~
tanto agronômica quanto industrial, dadas as característi-
cas de produtividade, adaptabilidade, tolerância a pragas
e doenças aliadas a propriedades organolépticas. teor de
óleo e tamanho da semente.

(2) Em 1984, de acordo com o Sindicato de Cacau e Balas do Es-
tado de S~o Paulo a produção de chocolate foi de 97 mil to
neladas, correspondendo à utilização de aproximadamente 39
mil toneladas de cacau.
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de Nova Iorque e Londres. A vantagem para o comprador paulis-

ta é indireta, ou seja, tem o produto entregue na indústria p~

lo cacauicultor, ao contr~rio do que oc~rre no resto do Brasil

onde quem paga o frete é o comprador.

Por outro lado a vantagem para o produtor no Estado

de S~o Paulo ~ que a indG~tria se prop6e a assumir os encargos

de FUNRURAL e ICM sabidamente de responsabilidade do setor agri

cola.
A primeira cultura comercial de S~o Paulo, foi tenta

- ~da em 1950, porem nao teve sucesso total pois a escolha do so-

lo foi inadequada. No entanto, no início da década de 70, a

fazenda Capricórnio (Município de Ubatuba) começou a cultivar

cacau com 8 mil pés definitivamente plantados e 8 mil em vivei

ros (em 1973), tendo ampliado em 1975 para 100 mil cacaueiros.

Outra lavoura comercial foi implantada pela Lacta S/A

desde 1952, no Município de Caraguatatuba~ que tem hoje cerca

de 140 mil pés definitivos. Também se pode apontar a Fazenda

Cacau-Açu (Município de Pariquera-Açu) com 110 mil árvores das

quais 20 mil plantadas em 1978 e 90 mil em 1980/81, as Fazendas

Eldorado e Theobroma (Município de Eldorado) com 120 e 45 mil

pes, respectivamente, entre outras.

Com a implantaç~o do PECASP (em 11/03/78) esse -nume-

ro deveria subir assustadoramente, pois havia planos de se pr~

duzir 12 milh6es de sementes em 5 anos, entretanto em apenas 5

meses (setembro/78) já existiam pedidos para 8 milhões de se-

mentes.
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são Paulo passou, e nt eo , -8 f-azer-.p er t s oficialmente

do PRO CACAU em 11/08/78, mas se tem informações d e ': que em

31/12/79 os 12 milhões de plantas. necessários para cobrir a

area prevista de 10 mil hectares já haviam sido contratadas.

Ho j e p assada a e uforia i nici a 1. os t éc nico s d 0_ P ECA S P

contabilizam 3.500 hectares no Litoral e 500 hectares no Pla-

nalto.

A produtividade das/lavouras paulistas tende a ser

bem maior que a das tradicionais regiões produ~oras. por terem

sido formadas a partir de sementes de híbridos (3) da mais al-

ta qualidade, obtidas através de polinizações controlad~s en-

tre cacaueiros amaz6nicos e trinitários, Tradicion~lmente o

Brasil cultiva cacau amaz6nico, sendo os mais conhecidos: Co-

rnurn , Pará. Maranhão, Parazinho, Casca de Ovo, Catongo. Almeida.

Pendão Verde e Lagarto.

Vale citar ainda alguns indicadores dos cacaueiros

paulistas com relação a sua viabilidade técnic~. comparativa -

mente às exigências agrobioclimáticas para a cultura.

Com base no boletim do PECASP (1978) sobre nonrn e s téc

nicas para o cultivo, a planta prefere solos profundos efér-

teis, porém tolera outros menos férteis devidamente corrigidos,

bem drenados e com topografia ligeiramente inclinada. :Essas

(3) O plantio deve ser feito sob condiç6es especi=is de_ som-
breamento que permanece até o 49 ou 59 ano de idade. Os
primeiros frutos aparecem no decorrer do 29 ano. iniciando
a fase comercial a partir do 39 ano. em um crescendo até o
89 ano. Equilibra-se então a produção, podendo a - oferta
de frutos perdurar por várias décadas.
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características sao encontradas tanto na Regi~o Litor~nea como

no Planalto em consideráveis extensões.

Quanto a precipitação pluviométrica. e recomenr;:lável

situar-se entre 1.500 a1.800mm anuais com temperaturas médias

anuais superiores a 210C. Assim. a maior parte da Região Lito

ranea paulista nao apresenta quaisquer tipos de limitação tér-

mica ou híbrica. Quanto ao Planalto, regiões como Marília, GaE

ça. Osvaldo Cruz, Sevefínea, Pindorama. etc .•
. ,/.reunem condlçoes

adequadas à exploração econômica do Theobroma cacau. devendo-

se. no entanto. cuidar para que em anos atípicos a cultura n â o

sofra os prejuízos da estiagem.

Outra. informaç~o que vale ser registrada se refere

ao rendimento da cacauicultura. Enquanto a produção média de

cacau comum na região baiana varia de 350 a 500kg de àmêndoa

de cacau, por ano, por hectare.em são Paulo existe registro de

rendimento ao redor de 1.500kg de amêndoa por hectare a partir

do 79 ano.

Enq~anto do ponto de vista agronômico exista compro-
I

vaçao da viabilidade da cacauicultura para as condições pauli~

tas. a abordagem do ponto de vista sócio-econômico é ainda mui

to escassa ou inexistente.

Sabe-se que a Região Litorânea apresenta uma econo-

mia baseada fundamentalmente na agricultura. sendo a banana e

o chá (concentrado nos municípios de Registro e Pariquera-Açu)

as explorações principais ao lado de outras menos expressivas.
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Não se presta favoravelmente as culturas anueis, mas apresenta

grande potencial para cultivos permanentes sem provocar gran-

des alterações no ecossistema regional.

Por apresentar solos tropicais, a cultura do cacau PE.

deria restaurar a fertilidade natural destes, além de promo-

ver a elevação do padrão de vida do agricultor, permitindo sua

fixação na região preenchendo o crõnico vazio econômico _desta

5Segundo CORAL ( ), a implantação do cacau já motivou

o governo a construir estradas e a providenciar a eletrifica-

ção rural nessa região do Estado, enfatizando com isso a impo~

tância da atividade.

A cacauicultura paulista poderá se mostrar ainda im-

portante para o parque moageiro de am~ndoas pois, como se sa-

be, a maior parte dessas indústrias localiza-se na capital de

são Paulo com uma distância de 100km da Baixada Santista. 150

A lavoura de cacau é bastante intensiva em mão-de-obra,
principalmente nas fases de colheita, quebra do fruto,
transporte e beneficiamento do produto e, segundo dados da
CEPLAC. a remuneração da força de trabalho,-efetivamente ,
representa 67% das despesas realizadas. Na fase de ~mplan
t e ç eo ou .r-enove ç eo dos cacauais, que compreende quatro anos.
os gastos em mão-de-obra fixa são significativos.
Na região cacaueira baiana a população é estimada hoje em
2 milhões de habitantes, dos quais 15% empregados direta-
mente na lavoura do cacau. Na Amazônia o PRO CACAU tenta
atrair e fixar homens de outras regiões brasileiras, dando
lhes emprego e terra sob a inspiração do PIN (Programa di
Integração Nacional) e projetos de colonização dirigida.
O PROCACAU estimou para 1994, com o programa efetivamente
implantado na Amazônia,a criação de quase 200 mil empregos
fixos no cultivo de cacau.
Fausto Joaquim Coral, técnico responsável pela
do PECASP na função de Coordenador Estadual da

realização
Pesquisa.
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km do Vale do Ribeira, 200km do Litoral Norte e nao mais que

400km das regiões mais longínquas do Planalto e, indiscutivel~

mente se trata de distâncias menores que as atualmente percor~

ridas, em busca de suprimento de matéria~prima no Espirito San

to e na Bahia.

Considerando a importância do cacau na pauta de divi

sas do Brasil, e a existência de grande número de estudos já
Irealizados em outros estados, sobretudo na região tradicional

(Bahia), relacionado a aspectos sócio-econômica-financeiros

torna-se necessário analisar os retornos que esta atividade p~

der á trazer para o Estado de são Paulo. hoje uma realidade co-

mo pala produtor.

Assim. o presente estudo pretende analisar a viabili

dade econômica da cacauicultura paulista. a nivel de propried~

de rural, e na medida do poss!vel tecer considerações de ordem

regional.

2.2 - Objetivos do Estudo

O propósito geral do presente trabalho e dar uma con

tribuição ao estudo dos aspectos econõmicos da cultura do ca-

cau, tomando por base dados reais e resultados de experimentos

realizados na área - Região Litorânea - selecionada para a pr~

meira fase de implantação no Estado de são Paulo.

O objetivo específico consiste em avaliar, do ponto

de vista econômico-financeiro, a viabilidade de implantação da
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cacauicultura nas condiç6es-paulistas via det~rminaç~o~a taxa

interna de retorno.

2.3 - Area de Estudo

No Estado de S~o Paulo, a cacauicultura está .s e n d o

implantada, com base em mais I.de 30 anos de trabalhos de pesqu~

sa.

De acordo com o Zoneamento Ecológico que estabeleceu

a aptidão agrobioclimática resultaram quatro regiões (Figura

2.1) .

Foram consideradas três condições: apta- onde nao

há restrição; marginal - onde com adoção de tecnologia mais s~

fisticada poderia haver exploração e, inapta - onde realmente

não se recomenda o cultivo de cacau frente à tecnologia ora

disponivel, SECRETARIA DA AGRICULTURA (t974).

A Região Litorânea' (Figura 2.2) selecionada para o

desenvolvimento da cacauicultura na primeira fase, pela Comis-

são Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) e pelo

Plano de Expansão da Cacauicultura do Estado de são Paulo

(PECASP), corresponde a três microrregiões, de acordo com o

IBGE (1981)~

a)Microrregião da Baixada do Ribeira - região de economia pou-

co desenvolvida, apresenta produção de chá e arroz irrigado

introduzidos pela colônia japonesa, bem como da banana. Mais
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FIGURA 2.1.- Regiões Ecológicas para a Cacauicultura, Estado de são Paulo, 1974.
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rec en temen te, com a-me lhortô -lj 0--tr en sp or t e amp I iam- se a s a tl.

vidades de turismo e lazer. Engloba os municípios de: Cana-

néia, Eldorado, Iguape, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu.

quera-Açu, Reg~stro e Sete Barras;

b )Microrregião da Baixada Santista _.sIt u ed e no eixo viário da

cidade de Santos, e area estreitamente ligada à metrópole pa~

Pari

lista, quer pela função portuária, quer pela atividade indus

trial, quer ainda pelo seu papel de balneário. Em termos de

indústria destacam-se os setores de base dQ metalurgia e da

petroquímica. t constituída pelos municípios de: Cuba tão

Guarujá, Itanhaem, Itariri, Mongaguá, Pedro de Toledo, Peruí

be, Praia Grande, Santos e são Vicente.

c)Microrregião da Costa Norte Paulista - área que passou a ser

incrementada pelo turismb, após longo período de estagnação.

Compreende os municípios de Caraguatatuba, Ilhabela, são Se-

bastião e Ubatuba.

Cabe aqui destacar a Região do Vale do Ribeira, pela

sua importânCia no que tange a cacauicultura paulista, onde es

tão mais de 80% das plantaçEes.

Está localizada a cerca de 60 a 100km da capital pa~

lista, prati6amente não participando do desenvolvimento do Es-

tado mais próspero do País, e tem sido caracterizada como área
de pobreza.

A Região do Vale do Ribeira ainda possui 42,7% da p~

pulação na área rural, contrastando com o Estado como um todo

que apresenta 12,4% da sua população no campo. Baixada Santis
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ta e Costa Norte, por sua vez, sao regiões tipicamente urbanas

já que apresentavam em 1980, respectivamente 1,4% e 4,1% de re

sidentes na area rural.

No que diz respeito a densidade demográfica, enquan-

to Q Estado apresentava 101,25 hab/km2, o Vale do Ribeira che-

gava a apenas 16,20. Já na Baixada Santista a ocupaçao era de

2 9 6 , 6 3 hab/km 2 e a Costa Norte 4.3 , 7 8 hab /km 2, IBGE I 1 9 8 1 l,

A Baixada do Ribeira caracteriza-se pela grande con-

centração de indivíduos (maiores de 10 anos) com renda média

mensal de até 3 salários mínimos (SM) perfazendo 65,8% do to-

tal investigado, 24,3% tinha rendimento de 2 a 3 salários
mos e 19% mais de 3 a 5, IBGE (1983).

No caso das outras microrregiões de abrangência do

estudo - Baixada Santista e Costa Norte- as porcentagens chega-

vam a 45,9% e 60,1%, respectivamente, até 2 salários-mínimos

enquanto para o Estado totalizava 53,0%. Para os estratos de
3 a 5 e de 5 a 10 SM os valores correspondem, respectivamente

a 26,4% e 19,9% para a Baixada Santista; 22,0% e 12,9% para a

Costa Norte; e 23,9% e 15,9% para o total do Estado.

A Região do Litoral e do Vale do Ribeira pelas suas

características ecológicas e sócio-econômicas é bastante pecu-

liar, com seu 1,6 milhão de hectares de área total, sendo 550

mil hectares com potencial agrícola e 135 mil hectares em ex-

ploração, COSTAS (1981: 30-33).

A área é considerada problemática tendb em vista que

nao se presta favoravelmente à exploração de culturas anuais
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devido ao relevo fortemente acidentado, excesso de chuvas e

elevado teor de umidade. Por sua vez e viável às culturas pe~

manentes, entre as quais o cacaueiro. Do ponto de vista ecol~

gico, o cacau que cresce relativamente rápido, possibilita a

recomposição da cobertura vegetal, possuindo ainda boas carac-

terísticas de mercado e reconhecido valor econômico.

Assim, esta cultura poderia contribuir par~ a fixa-

çao do homem do campo e ainda atrair mão-de-obra de outros lo-

cais, já que a região possui pequeno contingente ,populacional

que aufere baixos rendimentos na inexistência de alternativas

de trabalho.

Estudo levado a efeito para detectar a mobilidade en

tre famílias rurais pobres, mostra tendência à saída dos indi-

víduos da Região no sentido mais forte em relação a entrada.

Isto se explica pela busca de melhores condiç6es em outras re-

giões, PATRICK & RYAN (1979: 7-22).
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.3 - METODOLOGIA

Para a tomada de decisão sobre as inversões, na ex-

ploração de culturas perenes, o agricultor se depara com pro-

blemas mais complexos do que em culturas anuais. Assim por se

tratar de investimento de longa maturação, cújos retornos dar-

se-ão somente a partir de determinado ponto do período, além

da escassez de capital relativamente aos demais fatores de pr~

dução, o cacauicultor fica sujeito as altas taxas de inflação,

frequentes modificações na política agrícola, e alterações ex~

genas no mercado de insumos e do próprio produto, sem possibi-

lidades de substituição e/ou renovação das plantações a curto

prazo, podendo esse caráter inflexivo dos fatores na agricult~

ra ser um dado restritivo para se adequar às mudanças

das.

ocorri

A análise dessas situaçces requer metoBologias que

observem o comportamento do cultivo através do tempo e permi-

tam tomar decisões ao longo da vida dessa cultura, isto e, o

produtor tem que considerar as conseq~ências futur.as de deci-

sões tomadas no presente. Nesse sentido, as técnicas de ava-

liação econômica de projetos são consideradas instrumentos efi

cientes para este fim, resultando na seleção das melhores al-

ternativas para o agricultor.

Para isso a teoria "fixed assets" tem grande impor-

tância. Sob este conceito, a teoria de JOHNSON, (1956) e

JOHNSON & HARDIN,(1955) foi elaborada para explicar porque aI

guns recursos são fixos e outros variáveis na agricultura.
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A teoria fundamenta-se na observac~o de que ativos

duráveis apresentam divergência nítida entre os preços de aqu!

siC~o e de venda. Se Q estoque existente do recurso for tal

que a sua produtividade marginal esteja entre o custo de aqui-

sição e o valor de venda, a firma não tem nenhum incentivo pa-

ra expandir ou diminuir o seu uso. O ponto médio entre os dois

valores (Figura 3.1) mostra a situação em que o custo de uma

unidade adicional é maior que a contribuição ~ renda, ou seja,

para aumentá-lo teria que pagar o preço de aquisição, que e s~

perior ao valor do produto marginal do recurso. Por outro la-

do, não há incentivo para reduzir o uso do estoque, pois o va-

lor do recurso e maior no seu uso atual do que aquele que pod~

ria ser obtido com sua venda. O que importa e que as cá nd i

ç6es de mercado podem ser alteradas de forma substancial, sem

que a firma se sinta motivada a efetuar qualquer ajustamento no

uso do r-e curso, Se o preço do produto se modifica, a curva do

valor do produto marginal teria que sofrer deslocamentos subs-

tanciais antes que a firma se sentisse incentivada a reajustar

o uso do recurso. No mercado de fatores, as condiç6es teriam

que se alterar demais para se tornarem relevantes para a firma.

3.1 - Método de Avaliação de Projetos

Presume-se que o cacaui~ultor tem como objetivo maxi

mizar o valor presente descartado da corrente futura de recei-
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tas liquidas, derivadas de inversões realizadas na cultura.

o investidor deve portanto. tomar decis~o com muit~

cautela quando se trata de cultivo permanente.

Segundo TAFANI (1976: 25-27), o comportamento dos

fluxos descontados de receita bruta e de custos, dur~nte o tem

po !a uma taxa de desconto !, pode mostrar atr~vés do tempo

que os cacauicultores enfrentam dois períOdOS em que a etivida

de resulta não econômica, como conseqOência de serem os montan

tes de receitas insuficientes para cobrir os custos de produ-

çao e de manutenção do cultivo (Figura 3.2).

Esquematicamente, a análise no decorrer do tempo mos

tra que a cultura seria econômica entre os momentos t e

quando começaria a dar receita líquida positiva (t ) e
e

e t ,a
o ut r-o

em que a corrente de custos descontados seria maior que a da

renda bruta descontada (t ).a A Renda Liquida da cultura. em

termos de valores corrigidos, seria dada pela area hachuriada.

se for considerada a diferença entre Renda Bruta e Custos, em

tempo contínuo.

Entre os momentos zero e t , as Rendas Líquidas se-e

riam negativas, pois inicialmente. há um períOdO (t ) durante
p

o qual a produção é nula e, logo, um períOdO (t -t ) em quee p a

produtividade por unidade de área e ainda insuficiente para co

brir os custos de exploração. Depois do momento t • a cultura
a

voltará aser antieconômica, p~la queda de produtividade das

árvores, decorrente do avanço do seu ciclo biol6gico. Supond~

se que o cacauicultor possa evitar as perdas posteriores a t
a
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a Renda Liquida Total da cultura seria dada pela diferença en-

tre áreas (A)-(B) (1).

No caso da cacauicu1tura. o investimento representa

uma decisão crucial., Assim. procurar-se-á desenvolver o raci~

cínio da tomada de decisão quando se tem problema de escolha in

tertempora1.

o embasamento teórico se assenta na análise proposta

por Fisherpara discutir os problemas de decisões ótimas de in

vestimento. HIRSHLEIFER (1958). A Figura 3.3 a seguir, aj uda

a esclarecer o processo de decisão de investimento.

o eixo horizontal representa o montante de renda

atual (montante consumido ou disponível para consumo) no perí~

do zero~ enquanto o eixo vertical representa o montante de ren

da no período 1.
o problema de decisão do indivíduo (ou firma) é esco

1her. dentro das oportunidades disponíveis. um ponto ótimo no

gráfico. que se define como o padrão ótimo de consumo no tempo.

Seu início pode ser qualquer ponto dos eixos (renda inicial to

da no período zero ou toda no período 1).

Ao indivíduo, assume-se que ele tenha uma função de

preferência relativa à renda nos períodos zero e 1. que pode

ser mapeada definindo-se as curvas de indiferença ordinárias

Um investidor iniciando no ponto O enfrenta uma opo~

(1) Implicitamehte deve-se considerar um determinado preço do
produto e dos insumos no mercado. pois a variação dos mes-
mos poderia mudar o ponto ta no tempo.
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tunidade de mercado ilustrada pela linha 00', Isto e, inician

do com todo sua renda no tempo zero ele pode, a uma data taxe,

sacrificar o consumo presente por renda futura, qualquer some,

até que seu KO é exaurido, recebendo em troca K1 ou renda no

período 1. 00' e a linha de mercado, dada pela inclineçio

..,.(1+ i ), onde i é a taxa de empréstimo. A linha PP' paralela a

00' é a linha de restrição do mercado disponível para um indi-

viduo, I - rpara o qual o ponto P e o de salda no eixo KO'

A curva OT representa o conjunto de oportunidades de

produção disponíveis ao individuo que começa no ponto O, A

curva e o local de pontos alcançáveis pera um indivíduo que sa

crifica mais e mais de KO por investimentos produtivos a serem

alcançados em K1,

Como o objetivo do investidor é alcançar a mais alta

curva de indiferença possível, ele se move ao longo da curva de

oportunidade de produção até alcançar S da curva de indiferen-

Mas este n~o é o melhor ponto que pode ser obtido, mo-

tivo pelo qual ele se move ainda ao longo da curva, talvez, até

um ponto como R' que tangencia a linha de restriçio PP'. Ele

pode, agora, mover-se em direção reversa ao longo de PP' e o

ponto R sobre a curva de indiferença U2 é visto como sendo o

melhor alcançável.
A soluç~o tem. portanto. duas etapas. A soluç~o pr~

dutiva representa o ponto em que o individuo poderia parar com

os investimentos adicionais (R'). Ele. pode. posteriormente.

mover-se ao longo da linha de restriç~o para o ponto de maior

satisfaç~o em suas preferéncias temporais em R.
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3.2 - Critérios Usados na Avaliação de Projetos

Por definição, a inversão de capital implica em cer-

to dispêndio de dinheiro em bens duráveis (bens de capit~l) de~

tinados a produzir outros bens durante certo perfodo definido

de tempo no futuro, NORONHA (1981: 123 ) alocando recursos es-

cassos em alternativas que sejam rentáv.eis. Define-se projeto

no sentido de se associar a seqOência de fluxos de caixa ano

a ano durante todo o horizonte do mesmo, sendo a economicidade

de uma alternativa definida pela distribuição de receita e des

pesa relativas ao investimento (Figura 3.4).

O horizonte de planejamento define o período durante

o qual o empreendimento irá operar, relacionando com a vida

econ6mica dos equipamentos do projeto.

O projeto de investimento é caracterizado por uma s~

qOência de números reais aj, j = 1, 2, 3 • .•.• n onde a .• como
J

receita líquida relativa ao período j. representa o fluxo de

caixa associado ao projeto no j-ésimo período. Sendo a.>O. is
J

to significa que. ao longo do período j. tem-se um excesso de

receita em relação às despesas; sendo a.<O, ocorre o inverso.
J

As estim~tivas do fluxo de caixa é. são eventos certos, ou se-
J

ja, estuda-se somente o caso dito determinístico.
o projeto é considerado convencional de investimento,

quando:
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para j = 1,2,3, .", k ,

aj ~ O para j = k + 1 , ... , n e

n k

2 aj >- 2 a.
J

j = k+1 j=O

Ou seja, o projeto de investimento dito convencional e aquele

que apresenta uma só mudança de sinal na seqOência de seus fl~

xos de caixa (2). Após um intervalo de tempo em que as despe-

sas excedem ou igualam as receitas verifica-se receitas supe-

riores às despesas até o final do horizonte do projeto, FARO

(1979: 18-30).

Considerando que se leva em conta que a taxa de des-

conto é variável no tempo, existem quatro critérios de avalia-

çao: critério do valor atual, da taxa interna de retorno, do

custo (benefício) periódico equivalente e critério da razão be

nefício/custo.

3.2.1 - Determinação do Valor Atual

o método do valor atual define-se como:

V
n
I

j=O

(2) Um projeto é dito não convencional quando a.<D e apresenta
variação de sinal na seqOência do fluxo de J caixa, porém,
fazendo a condição n

I
j=O

mais de uma
ainda satis

a. > O.
J
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ouse ja, e a som a -a Ig ébrica dos valor es atua is d0'5 -f Iuxos:

VAL

onde o valor expresso pela f6rmula é o Valor Atual das Rendas

Líquidas excedentes, esperadas pelo cacauicultor ao longo de

toda a vida econômica da plantação, depois de ter remunerado o

capital investido anualmente, à taxa i.

~ possível obter, também, os Valores Atuais das Ren-

das Líquidas excedentes esperadas pelo cacauicultor, a partir

do primeiro ano de vida da plantação, do segundo, do terceiro,

e assim por diante, depois de remunerar o capital investido a

uma mesma taxa anual i.

Quando o valor atual de um projeto e positivo, isto

significa que, para uma determinada taxa de juros considerada,

o valor atribuído hoje às receitas futuras é maior que o inve~

timento inicial necessário para se implementá-lo e, neste sen-

tido, é economicamente viável. (Figura 3.5).

A escolha de um projeto segundo este critério leva em

consideração o maior valor atual líquido positivo. o princi-

paI problema associado ao método em questão é o de se determi-

nar a taxa de desconto adequada na determinação do valor atual.

Como o problema, neste caso, e a taxa de juros considerada, um

outro critério que nao sofra a influência da mesma pode ser

mais viável.

BIBLIOTECA I{ARl A. BOEOEC-KER



o
U
-ri
::J
tr

"'ri
..J

ri
m
::J

+>
<l:

~
o
ri
(lJ

>

o UI

O

(I'")

:::J-00-
<l:.. o:::.. o
::J

O
t!J

~
H
LL

.52.



.53.

3.2.2 - Renda e Custo na Técnica da Taxa Interna

No método da taxa interna de retorno. o problema se

resume em achar qual taxa de juros anula o valor atual. Ou se

ja. é a taxa de juros a. real e não negativa. para a qual se

verifica a relação:

n
I o

a +o

n
L ou

j = 1

n
I -a o

j = 1

Ou seja. a taxa interna de retorno e a taxa de juros

que faz com que o valor atribuído as receitas futuras iguale o

custo do investimento. isto e. taxa de juros que anula o valor

atual do projeto.

A taxa interna de retorno a. raiz real e positiva da

equaçao acima. representa a maior taxa de juros para a qual o

projeto tem valor atual positivo. Um projeto é tanto mais de-

sejável quanto maior for a taxa interna de retorno. pois tanto

maior seria a taxa de juros que o investidor estaria disposto a pagar pelo

empréstimo do capital inicial. O problema. neste caso. se re-

sume na determinação da maior taxa de juros para a qual o pro-
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jeto apresenta valor atual nao nsgativo. Para avaliação, e ne

cessário, portanto que seja superior a uma dada taxa de juros,

denominada taxa mínima de atratividade; quando a (taxa interna de

retorno), for superior à taxa mínima de atratividade, o proje-

to é considerado economicamente viável; se a taxa de juros for

igual à taxa mínima de atratividade, o projeto é considerado

marginal, e, se a taxa mínima for maior que a taxa de juros de

terminada o projeto é inviável (3).

o problema desse método reside no fato de utilizar

uma dada taxa para comparação recaindo no mesmo caso apresent~

do pelo valor atual, qual seja, o de se definir qual a taxa re

levante para efeito de análise. Ainda mais, quando for o caso

de se comparar dois ou mais projetos de investimento que sejam

mutuamente exclusivos, além da preocupaçao com a determinação

da taxa alternativa, permanece ainda o fato de que nem sempre

o projeto com ~aior taxa interna de retorno, é o mais favorá-

veI , HOLANDA (1970) e FARO (1979).

(3) Para projeto simples e convencional, a taxa existe e é úni
ca. Para projeto não convencional de investimento, poder~
ocorrer mais de uma taxa, real ou não negativa, que anula
o valor atual do projeto, consistindo, no caso, múltiplas
taxas internas de retorno. O projeto não convencional se
define como:

a <: O
o

>a. O
J <

n
L

a . > 1
J

n
a. > - La.

J a <o J
j
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Há que se recorrer. então. ao cálculo da taxa inter-

na de retorno do investimento incrementaI. comparando-a com a

taxa alternativa. Em outras palavras. o método de taxa inter-

na de retorno não leva em consideração o tamanho de inversão

do investimento,. enquanto que o valor atual leva em considera-

çao. implicitamente, a diferença entre os investimentos ini-

ciais.

3.2.3 - Limitações dos Critérios de Avaliação

Quando se tem um projeto de investimento do tipo sim

pIes ou convencional. que seja independente, nao havendo res-

trição orçamentária, os resultados da seleção segundo os dois

critérios, serao sempre consistentes. Para projetos convenci~

nais, os métodos de avaliação conduzirão ao mesmo resultado

pois se a > i, onde a e a taxa interna e i a taxa de

atratividade, o projeto nãb so apresentará um valor atual pos!

tivo quando calculado a taxa i como, quando considerada ainda

a taxa i sua razão beneficio/custo será maior que 1. A taxa

de juros a ser utilizada na aplicação do valor atual pode in-

flucenciar a seleção de projetos, sendo, portanto. necessário

caracterizar perfeitamente a taxa de juros para cada situação.

Esta taxa, denominada taxa de atratividade, deve repre-

sentar, para cada caso em questão, o que se deixa de ganhar p~

la não aplicação do capital a ser investido em uma outra alter
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nativas em análise e da possível limitação disponível do orça-

mento para investimento.

Uma vez determinada esta taxa mínima de atratividade,

o critério de valor atual conduzirá a avaliação individual sem

pre consistente.

Visto que no critério do valor atual há necessidade

de se determinar qual a taxa mínima de atratividade, o crité-

rio da taxa interna de retorno, que aparentemente independe da'

quela, pois pode ser calculada tendo por base somente dados do

projeto, deveria ser o mais apropriado. No entanto pata que

se possa decidir se um projeto deve ser aceito ou não, é neces

sário comparar a taxa interna de retorno obtida com a taxa que

se usufrui de um empreendimento alternativo qualquer, por exe~

pIo, investimento em títulos a taxas de mercado. Recai-se,

pois, no mesmo problema apresentado no caso do valor atual

MATSUNAGA (1981: 82).

A taxa interna de retorno tem ainda mais uma restri-

çao quando há necessidade de se comparar dois ou mais projetos

de investimentos que sejam mutuamente exclusivos, ou seja, qua~

do a aceitação de um implica na rejeição dos outros. Neste ca

so, nao e suficiente determinar a taxa interna de retorno de

cada projeto, pois há necessidade de se calcular a taxa inter-

na de retorno do investimento incrementaI, denominada taxa de

retorno sobre os custos de Fisher, ALCHIAN (1955). Esta é a

taxa interna de retorno do 'projeto, cujos fluxos de caixa re-

sultam da diferença entre os fluxos de caixa de dois projetos
em análise, feita para cada par de alternativas do conjunto.
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Representado por aj o fluxo de caixa, na epoca j, as

saciado ao projeto A, e por b. o fluxo de caixa associado
J

ao

projeto 8, nessa mesma epoca j, e supondo que os dois projetos

tenham o mesmo horizonte de planejamento, ou seja, assumindo

que as vidas úteis dos projetos, sejam iguais, a taxa fisheria

na relativa à comparação entre os projetos A e 8 sera a taxa

representada por a8_A, que será a solução real e nao

da equação:

negativa

n

L (b . - a.)(1
J J

+ al-j o
j=o

Esse cálculo nao requer dados sobre o custo de opor-

tunidade do capital, que representa o aspecto crítico do valor

atual. A taxa interna de retorno apresenta os projetos viá-

veis, mas nao permite selecionar a melhor alternativa, pois e~

te critério não considera as diferenças entre os gastos de in-

vestimento dos projetos que estão sendo cotejados. Segundo

HAR8ERGER (1972) também podem ocorrer casos de não se ter somente uma

única taxa interna de retorno, mas múltiplas soluções para a

taxa interna. Exemplos deste caso ocorrem em projetos que têm

necessidade de trocas de equipamentos com relativa freq~ência.

Este critério opera satisfatoriamente quando os projetos sao

absolutamente independentes, MATSUNAGA (1981: 83).

Das considerações anteriores, observa-se que os cri-

térios citados não estão isentos de limitações. Dependendo de

certas condições, um método poderá ser preferível a outro.
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Contudo, existe um ponto em comum aos trit~rios, qual seja, a

determinação da taxa que é relevante para efeito de análise ou

comparaçao.

Nesse trabalho, para avaliação de viabilidade de im-

plantação da cacauicultura no Estado de são Paulo foi utiliza-

do o método dos fluxos de caixa descontados, de uso freq~ênte

em critérios de avaliação e seleção de alternativas de investi

mento. Segun~o esta metodologia, sob o ponto de vista econômi

co, a melhor alternativa de investimento é aquela que apresen-

ta o maior valor atual líquido ou, o crit~rio alternativo de

maior taxa interna de retorno do investimento incrementaI nas

alternativas de investimento mutuamente exclusivas, FARO (1979).

A avaliação e a seleção das alternativas 6timas se-

rao feitas através do critério da maior taxa interna de retor-

no da inversão total, e não sobre o capital pr6prio.
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4 - FONTE DAS INFORMACOES

Os dados básicos utilizados para os cálculos de cus-

to~ de formação da cultura e custos variáveis anuais, bem como

aqueles relativos à produção, área e dimensão de benfeitorias,

provêm de informações obtidas junto aos extensionistas da Coo~

denadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) especializa-

dos na assistência em cacau e aos Coordenadores do

PECASP. Foram extraídas dos resultados de uma série de

experimentos controlados e de observações diretas desses técni

cos, junto às propriedades existentes no Estado de são Paulo.

Estas informações deveriam corresponder à séries tem

porais de produção e custos de uma unidade de área, entretanto

a sua nao disponibilidade e ainda a falta de dados contábeis

provenientes das fazendas de cacau da Região Litorãnea, levou

a realização de simulação com ensaios disponíveis

nas estações experimentais do Instituto Agronômico de Campinas

(IAC), bem como em algumas propriedades particulares que apre-

sentam areas com experimentos sob a coordenação desse órgão de pes-

quisa.
A escolha de tais resultados controlados se deu pelo

fato de o cacau ser uma cultura relativamente nova para o Esta

do de são Paulo e as estações paresentarem infra-estrutura mon

tada para tal empreendimento (1).

(1) Estudos semelhantes envolvendo avaliação de projetos de i~
vestimentos com base em dados experimentais foram realiza-
dos por DIAS (1972), RICHTER (1971) e VIEIRA (1975), em a1.
ternativas tecnológicas para pecuária de corte e por FER-
REIRA et alii (1983) ,e ANDRADE FI? (1981) em alternativas de
renovação de cace u é í.s irre Bahia.
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Originalmente, foram selecionadas, de modo intencio-

nal, algumas propriedades que vinham trabalhando com a cultura

em escala comercial, como fonte adicional de conhecimento eco-

nômico-financeiro, na tentativa de obter anotações contábeis

para a análise. No entanto, como ocorre com a maioria das em-

presas rurais até os dias de hoje, nao possuem um sistema ríg!

do de contabilidade. ~ sabido que os agricultores - de modo
,

geral - não têm muita preocupação com o controle administrati-

vo de suas fazendas, Assim pela dificuldade de obtenção das i~

formações necessárias à análise econômica a nível de empresa

essa tentativa a priori passível de utilização foi descartada.

A despeito dese utilizar ensaios, as propriedades

selecionadas 2( ) pelo PECASP, devem seguir normas técnicas pa-

ra o processo produtivo nas condições do Estado de são Paulo

o que indica que.a representatividade das informações seria

aceitável, visto que tais fazendas nao diferem, na adoção de

práticas agronômicas na cultura, daquelas utilizadas para a

realização de experimentàs.

Além disso, foram mantidos diversos contatos com téc

nicos ligados à realização dos experimentos e da assistência

(2) Os produtores interessados na aquisição de sementes para
plantio devem apresentar o pedido junto às Casas de Agri-
cultura através de formulário devidamente preenchido e do-
cumentado para se submeter à apreciação e julgamento, a ní
vel regional e sub-regional da CATI, da viabilidade técni~
ca de intensãodeclarada, seguindo os preceitos edafoclimá
ticos favoráveis ~ cacauicultura.
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técnica aos cacauicultores da Região Litorânea coordenadores

do PECASP. pesquisadores do IAC e extensionistasl bem como téc

nicos da CEPLAC. no Estado da Bahia. visando complementar ou

esclarecer informaç6es técnico-experimentais.

4.1 - Determinação de Alternativas de Cultivo

o cacaueiro é planta de sub-bosque requerendo de

1.000 a 1.800 horas de sol por ano. A arborização ou o som-

breamento é, portanto, uma necessidade, visando a adequação do

local frente as exigências fisiológicas da planta. .Quanto

maior a possibilidade de inso1aç~0 elevada. mais cuidadosa de-

ve ser a proteção das plantas jovens devido as suas folhas ten

ras. e portanto o sombreamento se torna obrigatório, Por ou_

tro lado, quando adultas. suas copas se encostam umas as outras

e autoprojetam-se, tornando a intensidade de sombra variável

de acordo com cada regi~o.

A importância e a natureza dos trabalhos necessarios

para preparaçao do terreno, inclusive o método de plantio, de-

pende pois da natureza da mata nativa e de sua constituiç~o.

Em um bosque muito antigo composto essencialmente por ·grandes

arvores e um sub-bosque muito ligeiro, - -a preparaçao sera muito

mais dificil. mais demorada e mais dispendiosa que em um bos-

que recente. com uma cobertura menos densa e um sub-bosque mais

espesso. No primeiro caso, será necessário proceder a derruba
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total e ao estabelecimento de sombreamentos artificiais chama-

dos temporários e permanentes, antecedendo à implantação dos ca

caueiros. No segundo caso, mediante um raleamento das arvores

existentes, o cultivo poderá ser estabelecido com menor traba-

lho e custo, CORAL & BRILHO (1978: 16-17).

Portanto, a cacauicultura poderá ser implantada com

dois tipos de sombreamento. o natural. com proteção de mata n~

tiva apr6veitando as espécies botânicas existentes em bom esta

do ,e por isso em condições de permanecer arborizando a ' nova

cultura a ser estabelecida; na impossibilidade de sombrear ad~

quadamente o cacaueiro com a mata existente procede-se ao sOm-

breamento artificial principalmente com bananeiras.

No primeiro tipo realiza-se um desmatamento parcial

raleamento - dB floresta. de forma a deixar uma quantidade de

plantas nativas capazes de proporcionar à área 60 a 70% de som

bra. A vantagem desse métndo consiste em limitar os gastos

com derrubada e em permitir um condicionamento rápidO de som-

breem ent o , CORAL & BRILHO (1978: 17).

No segundo caso, o melhor seria utilizar bananeiras

(cultivares prata e maçã), entretanto essas duas variedades sao

susceptfveisao Mal do Panam~ e com isso tem sido usado o nani

cao para as condições de são Paulo, SUPLEMENTO AGRíCOLA (1983:

5).

-Quando o bananal e implantado com a finalidade espe-

cffica de oferecer proteção aos cacaueiros em formação. a tec-

nologia da cacauicultura passa a predominar sobre a da banana.
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o espaçamento do bananal sera condicionado ao espaçamento do

cacau (3,5 x 2,5m), cachos de banana por vezes deverão ser sa-

crificados. ou mesmo a própria bananeira. quando o posiciona-

mento de um ou de outro coloca em risco a integridade do ca-

c~ueiro ou interfere negativamente no seu desenvolvimento. O

bananal tem pois vida efªmera, visto que. -normalmente e neces-

sária a total erradicação das plantas por volta do quarto ano

de vida do cacaueiro. /Assim sendo. procede-se ao plantio de

sombreamento permanente com espécies botânicas de médio ou gra~

de porte. A vantagem desse método é que o produtor pode obter

receita extra com a venda de bananas, enquanto o cacau se de-

senv o lva , CORAL s BOVI (1974: 9).

oUtros tipos de sombreamento. temporário podem ser

utilizados. no entanto tal prática não é usual no Estado de

são Paulo.

Tendo em vista que a cacauicultura deve ser estabele

cida sob condições de sombreamento. para a análise de investi-

mento adotaram-se duas alternativas: cultivo sob condições de

mata raleada e cultivo sob proteção de bananal.

Cabe lembrar que os cacauais do Vale do Ribéira ~es-

tão sendo implantados - -em areas que nao competem com os demais

e raros produtos agrícolas da região. estes últimos situados à

beira da Rodovia Regis Bittencourt e do Rio Ribeira. enquanto

os cacaueiros se encontram em locais de mata praticamente ine~

p Lo r e d e , Assim, nao foram cotejadas na análise alternativas de

plantio com culturas de banana, abacaxi, chá e algumas oleríco

las.
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Outro fato a considerar na implantação de cacaueiros

e sua proteção por renques de quebra-vento, que consiste em fi

leiras de plantas altas intercaladas com outras de ménor cres-

cimento, projetados de modo a permitir que cv e nt o se filtre por

eles.

Assim, a lavoura deve ser conduzida, nas condições

de são Paulo, com espaçamento de 3,5 x 2,5m e portanto com o

numero médio por unidade de área de 1.140 pés por hectare, uti

lizando-se de sementes híbridas interclonais produzidas nas e~

tações experimentais do IAC em Ubatuba, Campinas e Pariquera -

Açu.

o espaçamento a ser observado pelas espécies botâni-

cas, necessárias ao cultivo, deve guardar 'ntima relação com

os do cacaueiro tanto para Q sombreamento temporário por bana-

neiras (3,5 x 2,5m) como para sombreamento definitivo (17,5 x

17,5m) e quebra-ventos (linhas duplas) (Anexo 11).

Para as alternativas consideradas de cultivo de ca-

cau, isto e, sob sombreamento por mata raleada e por bananal

os dados são provenientes de matrizes dos coeficiehtes técni-

cos fornecidos pelo PECASP, ~ tendo sido comparados com

levantamentos realizados em propriedades agrícolas da

Litorânea, CORAL s BRILHO (1983).

Dada a existência de grande numero de trabalhos de

técnicos da CEPLAC - Bahia, sobre custos de produção, seus re-

Região

sultados foram utilizados para ~feito de comparaçao com as ma-

trizes anteriormente citadas, FERREIRA et alii (1983: 79-83)
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MONTEIRO & MENEZES (1977J, CEPEC (s.d.: 12 € 17-21), MONrOYA &
TAFANI (s.d.: 11-13), COX (s.d.: 9-12), ANDRADE FC? (1981: 89-

90) e TAFANI (1976: 149), entre outros.

4.2 - Unidades de Medidas Utilizadas

O Estado de S~o Paulo contd hoje com aproximadamente

uma centena e meia de fazendas explorando a cacauicultura na

Regi~o Litor~nea. Através dos mapas de demanda de sementes do

PECASP (excluindo-se as perdas e o abandonb desde 1978), e dos

relat6rios fornecidos pelos té~nicos articuladores do Plano na

regi~o, p6de-se avaliar o nGmero de pés plantados e o .tamanho

das propriedades cacaueiras, a fim de se definir a area mais

representativa para a região como um todo para o cálculo dos

custos de implantaç~o da cultura.

Verificou-se que a área média das fazendas foi de 34

hectares, sendo que metade correspondia a propriedades com até

20 hectares, chegando a 70% com propriedades até 30 hectares,

podendo ser considerada uma cultura explorada por pequenos pr~

dutores (Quadro 4.11.

Observando a Delegacia Agrícola de Registro, onde sao

encontrados os maiores municípios produtores, as mesmas conclu

sões podem ser tiradas, isto é, alto percentual de composiç~o

de pequenos produtores explorando economicamente a cultura num

total de 74,5% (Quadro 4.2).
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QUADRO 4.1.- Caracteristicas das Propriedades Produtoras de Ca
cau, Delegacias Agricolas de Registroede Santos-:-,
Divisão Regional Agrícola do Litoral, Estado de
são Paulo, 1978-83

Área Número de fazendas
(ha ) Absoluto %

Até 20 76 53,9
21 a 30 23 16, 3
31 a 40 8 5,7
41 a 50 17 12,0
51 a 80 5 3,5
81 a 100 4 2,8
Acima de 100 8 5,7

Total 141 100,0

Fo nt e: PECASP - Mapa de Distribuição de Sementes.

QUADRO 4.2.- Características das Propriedades Produtoras de Ca
cau. Delegacia Agricola de Registro, Divisão Re~
gional Agrícola do Litoral, Estado de são Paulo,
outubro de 1984

Área Número de fazenda s
(ha) Absoluto %

Até 20 25 53,2
21 a 30 1O 21 ,3
31 a 40 6 12 ,8
41 a 50 2 4,2
51 a 80 1 2 ,1
81 a 100 2 4,2
Acima de 100 1 2 ,1

Total 47 100, O

Fo nt e: PECASP - Relatório Técnico.
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Das informações obtidas pôde-se inferir que os cálcu

los dos custos de implantação e de posterior manutenção da ca-

cauicultura basearam-se pois numa unidade de área média de vin

te hectares, para cada alternativa de produção de cacau consi-

derada, refletindo as mesmas características da maioria das

propriedades situadas na área de estudo dessa análise, sem con

siderar a hipótese sobre o tamanho ótimo da empresa cacauei-

ra.
Os comportamentos Estimados de produtividade por uni-

dade de area também devem ser mencionados, Ja que têm .r-e Le c ào

direta com as rendas brutas estimadas por hectare, pois cada um

dos volumes de produção física esternada para cada idade das

plantas foi multiplicado por preços constantes.

Assim, os valores de produção estariam refletindo as

possíveis situações de preços que o produtor viria a receber.

Para todos os casos, as rendas brutas foram condicionadas à si

mulações de comportamento da produção física.

Regra geral, existe um consenso entre os técnicos de

que o ciclo de produção de cacau é crescente nos primeiros oi-

to anos de idade da planta, posteriormente estabilizando-se até

as plantas alcançarem idade próxima aos vinte anos, passando a

produtividade a decrescer continuamente a partir de então. O

período produtivo pode se prolongar até mais de 40 anos, desde

que os tratos culturais sejam devidamente efetuados. Entretan

to à medida que a produtividade cai a um nível de 300-450kg'por

unidade de área, admite-se que seja interessante iniciar um no



.68.

vo ciclo de renovaçao, de modo a manter a economicidade da ati-

vidade, ANDRADE F'il(1976: 41).

Como os rendimentos médios por hectare estimados pe-

lo PECASP, através de experimentos, dizem respeito apenas aos

primeiros oito anos de idade do cacaueiro, houve necessidade de

ajustá-los aos dados de produtividade do cacau atualmente obt~

dos na Regi~o Litor~nea,como tentativa de aproximaç~o ~ reali-
Idade da cacauicultura paulista. Tais ajustes foram feitos pe-

los próprios técnicos do PECASP, já que na região hoje existem

cacauais com até 7 anos de idade.

Procurou-se então simular um ciclo produtivo para um

hectare de cacau, de modo a determinar o fim da vida econômica

da cultura para análise de investimento em área de 20 hectares.

Tomando por base estudos efetuados por TAFANI (1976 :

97-98) e ANDRADE F'il(1981: 41) considerou-se a produção cres-

cente do ano zero até.o 89, fixando-se a produtividade a partir

daí até o 199 ano, para posteriormente ir subtraindo 10% desse

volume de produção a cada ano até as plantas atingirem uma pr~

dutividade média de 292kg/ha.
I

Desse modo o c~clo de produção

ficou definido em 33 anos apenas (Quadro 4.3).

4.3 - Elementos dos Fluxos de Caixa

A análise de projetos de investimento consiste em de

terminar os fluxos de caixa para cada uma das alternativas e
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QUADRO 4.3.- Produção de Cacau Esperada e Ajustada, em quilos
por 1ha e 20ha, Segundo a Idade das Plantas, Re-
gião Litorânea, Estado de são Paulo

Idade Produção esperada Produção ajustada
das

plantas 1ha 20ha 1ha 20ha
zero

1
2 115 2.300
3 400 8.000 57 1 .14 O
4 570 11.400 115 2.300
5 915 18.300 400 8.000
6 1 .150 23.000 570 11.400
7 1 .5OO 30.000 91 5 18.300
8 1 .75 O 35.000 1 .150 23.000
9 1 .750 35.000 1 .15 O 23.000

10 1.750 35.000 1 .15 O 23.000
11 1 .750 35.000 1 .15 O 23.000
12 1.750 35.000 1 .15 O 23.000
13 1 .750 35.000 1 .150 23.000
14 1 .75 O 35.000 1 .150 23.000
15 1 .750 35.000 1 .15 O 23.000
16 1 .750 35.000 1 .150 23.000
17 1.750 35.000 1 .15 O 23.000
18 1 .750 35.000 1 .150 23.000
19 1 .750 35.000 1 .150 23.000
20 1 .575 31.500 1.035 20.700
21 1 .417 28.340 931 18.620
22 1 .275 25.500 838 16.760
23 1 .148 22.960 754 15.080
24 1 .033 20.660 679 13.580
25 930 18.600 611 12.220
26 837 16.740 550 11.000
27 753 15.060 495 9.900
28 678 13.560 445 8.900
29 610 12.200 401 8.020
30 549 10.980 361 7.220
31 494 9.880 325 6.500
32 445 8.900 292 5.840

Fonte: Sum~riD do Processo Produtivo da Lavoura Cacaueira nas
Condições do Estado de são Paulo - PECASP, 1983.
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sobre cada uma delas aplicar um critério de seleção para veri-

ficar qual a de maior taxa interna de retorno (TIR), usando co

como taxa mínima de atratividade o custo de oportunidade do ca

pital para o ~mpres~rio que deve refletir o retorno esperado

pelo investidor em outras aplicações de capital que lhes sao

factiveis.

A determinação dos fluxos de caixa, correspondentes

as alternativas de investimento cujos resultados. se çl ã o ao

longo de um período de tempo. depende da fixação de um horizon

te de planejamento que se relaciona com a vida econômica do

projeto, FARO (1979).

Assim, tomando como base o ciclo produtivo dos ca-

caueiros adotou-se um período desses fluxos de 33 anos sen

do os quatro primeiros anos de implantaçao e os demais de pro-

dução. Qualquer outra hip6tese seria arbitr~ria e implicaria

em novos estudos relativos -a renovaçao da cultura.

Os dados relativos aos custos de implantação. parti-

cularmente significativos no periodo zero, dizem respeito ao

investimento fixo destinados à manutenção da ~rea nos três anos

subsequentes, ainda de implantação.

Além da inversão na área formada, -torna-se necessa-

rio considerar o capital imobilizado, desde o início do plan-

tio. em benfeitorias - casas de moradia e instalações para o

(3) A partir daí, a cultura passaria por decréscimo de produti
vidades. devendo os cacauicultores edot er-arn algumasprbticas
agronômicas adicionais e/ou pensarem em renovação de parte
da ~rea cultivada, objeto de novos estudos.
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beneficiamento do cacau - e máquinas e equipamentos~ computan-

do seu valor resid~al no Gltimo período do fluxo de caixa. PRO

CACAU (1977;: 144).

As estimativas de custo variável computadas como de-

sembolso no período zero não figuram no Gltimo período dos flu

xos de caixa. VIEIRA (1975: 34).

A compra de máquinas e equipamentos se deu nao só no
< I _perlodo inicial. mas tambem em alguns outros anos do projeto,

uma vez que fo ram co nside radas a s v idas úte is de sses ite ns, que

sao inferiores ~ 33 anos, sendo necessário' realizar novas aqu!

sições.

Os gastos relativos ao uso desses itens foram estima

dos a partir dos coeficientes de empregos dos serviços multi-

plicado pelo custo de dias-máquina (dia de 8 horas de serviçal.

caIcu Iados p e Io Instituto de E cono m ia Agr íco 1a (IE A) (ANE XO V II).

Os custos relativos às benfeitorias foram .baseados

na área construída adequada ~ instalação d e 20ha de cacau - for

necida pelo PECASP - e estimados em valores de maio/85 por t~c

nicos do Centro de Engenharia da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de são Paulo.

As receitas líquidas anuais esperadas, componentes

dos fluxos de caixa, correspondem à diferença entre os valores

das receitas brutas anuais e dos custos variáveis anuais to-

tais por unidade de area.

Considerou-se uma segunda alternativa de cálculo em

que está previsto o investimento em terras, que corresponde ao
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preço da terra nua, (ANEXO 111) aparecendo como desembolso, no período in~

cial e como valor residual no último período do fluxo de caixa,

VIEIRA (1975: 83).

Agregando os preços às matrizes de coeficientes téc
nicos de formação e produção, têm-se para a primeira os valo-

res de investimento na implantação e, para os custos de produ-

ção, os valores relativos aos custeio, tanto para cacaueiro sob

proteção de bananal como sob matai raleada.

Os custos vari~veis anuais,que podem oscilar segundo

a alternativa analisada até o quinto ano do cacaual, dizem res

peito a aplicação de herbicidas e formicidas, eventuais aplic~

çoes de inseticidas e fungicidas, adubação em cobertura, cala-

gem, desbrota e limpeza da ~rea, podas,colheita e benefício do

cacau.

A determinação das receitas brutas anuais por unida-

de de ~rea foi feita através da multiplicação entre o preço m~

dio anual recebido pelo cacauicultor - em 2 níveis constantes

(Anexo IV) e a produção física anual obtida para cada idade das

plantas.

Foram calculadas também as receitas indiretas advin-

das da venda de madeira tanto para a alternativa de cacau sob

mata raleada como aquela sob bananal, correspondendo ao

custo de limpeza da mata para o plantio de cacau.

Na alternativa do cacaueiro sombreado temporariamen-

te por bananais, computou-se a receita auferida pela venda de

bananas nos primeiros cinco anos da cultura, sendo determinada

pela produção física estimada para cada ano das bananeiras muI
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tiplicada pelo preço recebido pelo produto (Anexos V e VI).

4.4 - Preços

Na apropriação dos valores considerados, tanto dos

custos fixos como dos variáveis, os preços vigentes no mes de

maio de 1985 foram tomados como referência, pela facilidade de

obtenção das informações nessa época.

Mediante uma série temporal de vinte anos (1966-85

dos preços médios recebidos pelo produtor de cacau na Bahi~ e~

timaram-se dois riiveis possiveis de acontecer, medidos a preço

real de maio de 1985. Q preço .d o nIve I I corresponde a média

dos vinte anos e o 11 a média dos últimos três anos, para am-

bas as alternativas consideradas.

Para o serviço da mão-de-obra comum e tratorista, p~

ra a DIRA do Litoral Paulista, foram estimados valores tomando

por base de cálculo os salários levantados pelo IEA e CAlI re-

ferentes a maio/85: a diária para mão-de-obra comum é um valor

ponderado entre os salários das categorias mensalista, diaris-

ta e volante, e para tratorista corresponde aos salários me-

dias vigentes na região (Anexo VII).

Os preços dos insumos bem como de maquinas e equipa-

mentos referem-se aos preços pagos pelos produtores.

Para os serviços de máquinas e equipamentos, compu-

tou-se o preço do dia/máquina, de um dia de 8 horas de serviço
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de micro-trator de rodas com implementas e/ou de uma motosser-

ra.fornecido pelo IEA (Anexo VII).

Os valores obtidos pela venda da madeira correspo~

dem ao custo operacional do desmatamento da área. que para a

alternativa de cultivo sob mata raleada compreende as opera-

çoes: roçada geral e raleamento da mata, balizamento e enleira

mento; para a alternativa sob bananal: derrubada total da ma-
Ita, coivaramento, aceiramento, balizamento e queima.

Os preços utilizados para a banana representa~ a m~dia

dos preços recebidos pelos bananicultores paulistas nos 'Glti-

mos três anos, medidas em cruzeiros de maio de 1985 (ANEXO V).

O preço da terra refere-se a m~dia dos preços da ter

ra nua de primeira e segunda da D1RA do Litoral de S~o 'Paolb.

obtidos nos meses de fevereiro e junho de 1985 convertidas pa-

ra cruzeiros de maio de 1985 (Anexo 111).

Para despesas diversas que pudessem vir a ocorrer

foi atribuída uma taxa de 5% sobre os custos operacionais efe-

tivos. Est~o incluídos aí seguros, impostos. utensílios e fer

ramentas, etc.

Para gastos com administraç~o foi considerada uma ta

xa de 20% sobre os custos operacionais efetivos.

Os preços das benfeitorias anteriormente citados fo-

ram calculados pelos t~cnicos do Centro de Engenharia da Secre

taria de Agricultura e Abastecimento do Estado de S~o Paulo.
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5 - RESULTADOS E DISCUssAo

A implantação de cacauais nas condições do Estado de são

Pau,lo. particularmente na Região Litorânea. pode ser realizada de duas

formas: cultivo de cacau protegido - contra a incidência de raios sola-

res - por mata raleada (árvores nativas da região), e cultivo protegido

por bananeiras, CORAL 8. BRILHO (1978: 23-24).

- 1-Dessa forma, para analise da inversao de capital na explor~

ç eo essas duas modalidades de cultivo foram cotejadas.

Considerando a produtividade. o ciclo de produção e

dois níveis de preços recebidos pelo cacauicultor. a seguir sao

apresentados os resultados mais importantes relativos a cada

uma das alternativas escolhidas.

Para uma análise completa de todas as possibilidad~s

de investimento previu-se tamb~m uma remuneração ao fator ter-

ra. Sua inclusão implica na comparação entre a atividade e ou

tras aplicações para todo o capital do empresário.

Suá exclusão corresponde a uma escolha entre múlti-

pIas aplicações das terras de um produtor para diferentes dis

ponibilidades de capital DIAS (1972: 86).

Dessa forma quatro fluxos de caixa básicos foram cons

truídos para cada uma daquelas alternativas.

5.1 -'Cacaueiros sob Mata Raleada

A presença de mata nativa. particularmente no Vale
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do Ribeira onde se concentra a plantação do cacau do litoral

paulista, facilita o cultivo conduzido sob proteção de grandes

árvores dispensando, nesse proc~sso, o plantio de outras espé-

cies arbóreas para sombreamento definitivo.

Tal sombreamento requer despesas iniciais menores, em

relação àquelas efetuadas no cultivo sob bananal pois consiste

apenas em desmatar parcialmente o terreno - selecionando as e~

pécies que irão permanecer na área e eliminando as inconvenien

tes e plantas invasoras - iniciando o plantio propriamente di-

to. Pode-se dizer que esta alternativa de produção é a

nante na região (1).

domi-

Entretanto, esse processo so proporciona rentabilida

de ao agricultor a partir do quarto ano de idade do cacauâl.

5.2 - Cacaueiros sob Bananal

Na inexisténcia da mata nativa ou quando esta nao

apresenta as condições requeridas para sombrear adequadamente

o cacaueiro, prodece-se ao desmatamento total e posterior pre-

pe ro do terreno, locando-se as covas para o plantio das bana-

neiras como forma de sombreamento temporário, que deverá ser

gradativamente eliminado à medida que o cacaual assim o exigir.

As bananeiras tém dupla finalidade pois protegem as plantas j~

vens de cacaueiros dos raios solares ao mesmo tempo que propo~

(1) Conforme Relatório Técnico do PECASP, outubro de 1984.
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cionam ao produtor maior renda. visto que os bananais iniciam

a produção econômica depois de 10 meses e o cacaueiro somente

aos quatro anos, CORAL & BOVI (1974: 9).

Nesse processo um segundo tipo de sombreamento chama

do de permanente, obtido com espécies botânicas de porte médio

ou grande, se faz necessário, porisso no custo de implantação

de cacaueiros sob bananais está incluido o plantio dessas arva
(2 lores

5.3, - Fluxos de Caixa

Os fluxos de caixa - receitas líquidas anuais que

representam a diferença entre os custos de formação e manuten-

ção da cultura e as receitas brutas, foram elaborados visando

analisar as duas alternativas de produção de cacau.

O objetivo do trabalho é estudar a viabilidade de im

plantação da cacauicultura em são Paulo, quer sob proteção de

mata raleada quer sob a de bananal, portanto sem necessidade

de ordenamento entre os dois métodos, não entrando no mérito da

seleção, do mais desejável do ponto de vista econômico. Não

foi portanto, neste caso, realizado o cálculo da taxa interna de re

(2) O espaçamento recomendável é de 17,5 metros entre as árvo-
res, de modo a manter aproximadamente 33 plantas por hecta
re. E comum utilizar-se nesse sombreamento, plantas da fa
mília leguminosa (eritrinas, farinha-seca), que fixam o ni
trogênio do ar, contribuindo assim para o enriquecimento Óõ
solo.
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torno do investimento incrementaI para comparaçao de

projetos (Capítulo 3).

Inicialmente os fluxos de caixa foram montados sem

considerar o capital imobilizado em terras, isto porque sua in

clusão pode levar a uma estimativa não adequada de resultados.

Fica difícil separar, do valor real, o componente produtivo do

componente especulativo do fator terra o qual deve estar influ
• Ienclando grandemente o valor de mercado. Tal fato é verdadei-

ro pois o mercado de terra mostra uma elevação substancial dos

preçps reais em decorr~ncia principalmente pela elevação dos

preços de mercado de vários produtos agropecuários e pelo fato

de que o fator terra constitui-se em reserva de valor. Num p~

ríodo altamente inflacionário, o investidor procura se assegurar contra a

desvalorização da moeda aplicando em ativos como terras agrícolas, que

têm de modo geral sofrido elevação de preços superior ~ taxa de inflação,

MATSUNAGA (1981:108)

Uma opção para evitar o problema seria utilizar o custo de ar

re nd ame nt o - terra como fator de produção - refletindo mais adequadamente

o preço deste ativo.
E nt r et ant o, nao e usual considerar o custo de arrendamento no

caso da exploração de culturas permanentes, porisso optou-se por uma segu~

da alternativa de cálculo, visando analisar a influência do fator terra

nos resultados, levando em conta o valor de mercado da terra nua que apa-

rece como desembolso no ano zero e como valor residual no último período

do fluxo de caixa.
A seguir sao apresentados os resultados básicos uti-

lizados na formação dos fluxos de caixa para as alternativas de

produção de cacau consideradas.
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5.3.1 - Estimativa dos Custos Anuais

A cultura do cacau, por ser perene, tem um período

de formação de três ~ quatro anos, a partir do qual a produção

passa a crescer paulatinamente entrando em escala comercial.

05 custos de formação de manutenção do cacaueiro são

crescentes nos primeiros anos de vida da plantação# atingindo

depois uma fase de relativa estabilidade. Posteriormente "p es »

sam a decrescer de forma gradativa.

o capital imobilizado no período de formaçáo corres-

ponde a aquisição de benfeitorias, rnáq u í ne s , equipamentos e ter

ra .. computado em área de 20 hectares (Quadro 5.1).

Cabe ressaltar que o capital imobilizado em benfeito

rias cujas vidas úteis ultrapassam o horizonte do projeto (3),

entrou como valor residual no último período do fluxo de c~ixa.

Porém no que se refere à máquinas e equipamentos houve inver

sao de capital no período de formação e nos perío~os subseque~

tesrelativos ao término da vida útil de cada item (Quadro 5.21

considerando-se para a venda do trator "acabadoH um preço esti

mado de 20% do seu valor de aquisição.
De acordo com a metodologia de custo de produção do

IEA, 05 juros de financiamento de crédito de custeio e a depr~

ciação são itens que compoem o custo operacional total, contu-

'4
(V) As vidas úteis das benfeitorias construídas em madeira e

alvenaria, foram estimadas em 30 e 50 anos, respectivamen-
te conforme o· Manual de Contabilidade Agrícola da Coordena
doria de Assistência Técnica Integral (CATI/SAA).
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QUADRO 5.1.- Estimativa dos Investimentos em Benfeitorias, Má
quinas, Equipamentos e Terra, Estado de são Paulo,
Maio, 1985

(Cr$1.000/20ha)

Especificação Quantidade Valor

Benfeitorias

Casa de fermentação

Galpão

15m2 6.000,00

5 divisões 1.500,00

1 700.00

100m2 40.000.00

80m2 40.000.00

Cocho de fermentação

Barcaça de secagem

Casas de moradia

Máquinas e Equipamentos

Microtrator 5 81.998.00

7.681.24

3.463.83

Carreta para microtrator 4

Motosserra 1

Pulverizador costal manual (1) 28 5.510.40

Terra 20ha 65.060,00

(1) Os pulverizadores costais manuais utilizados para herbici-
das não são os mesmos para inseticidas e fungicidas. daí
esse numero relativamente alto do equipamento.

Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA) e Centro de Enge-
nharia. Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Es
tado de são Paulo.



QUADRO 5.2.- Custo Diário de Operação, Dias de Uso Anual e Duração Média, de Máquinas
e Implementos, Estado de são Paulo, Maio, 1985

Dias de anual Dura ção .- Custo diário
(1 )Especificação uso depreciaçãosem

(n '? ) (anos) (Cr$}

Microtrator 195 7 25.809 ,00

Carreta para microtrator 75 8 3.488,00

Motosserra 240 5 3.036,00

Pulverizador costal manual 20 5 984,00

(1) Inclui as despesas com garagem, reparos, combustível, lubrificantes, pneus e seg~
ro para tratores.

Fonte: Instituto de Economia Agrlcola (IEA).
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do na presente análise eles nao foram considerados. Arazaoda

exclusão da parcela referente aos juros consiste no fato de se

ter admitido a utilização de capital financeiro pr6prio," uma

vez que nao há programa de crédito de custeio para cacau em são

Paulo, e no caso de depreciação do cacaual, a raz~o está na

inexistência de plantas na faixa etária de 33 anos.

A depreciação de máquinas e equipamentos nao e nt ra

nos flu~os de caixa porque as técnicas de de~conto automatica-

mente medem este retorno do investimento, NORONHA (1981: 161).

Embora não tenham sido computados no custo de forma-

çao e manutenção do cacaueiro os gastos com impostos, seguros,

utensílios e ferramentas e outros possíveis dispêndios,em ra-

zao da dificuldade de avaliá~los satisfatoriamente, esses itens

foram englobados como "outras despesas" correspondendo a 5% do

custo ~peracional efetivo.

Da mesma forma, dispêndios com encargos sociais, sa-

lários do administrador, fiscal e operários especializados e

despesas especializados e despesas gerais de expediente, foram

agrupados no item "administração" que correSponde a 20% do cus

to operacional efetivo.

Para o serviço da mão-de-obra - comum e tratorista -

foram utilizados os salários levantados pelo IEA e CATI na re-

gião,relativos a maio de 1985.

Na apropriação dos custos,nos anos de formação e sub

sequentes~ foram tomadas como referência as matrizes de coefici

entes técnicos e as exigências físicas dos insumos multiplica-



.83.

dos pelos respectivos preços (Quadros 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6).

Os valores obtidos para o período de formação corre~

pondem aos investimentos realizados para a implantação da cul-

tura,enquanto que os valores entendidos como produção dizem res

peito ao custeio da manutenção do cacaual.

Como se pode observar as diferenças entre os custos

calculados nos períodos de formação, tanto sob proteção de ma-

ta como de bananeira decorrem fundamentalmente dos gastos com

o preparo do terreno e com mudas da cacau.

O fato de a lavoura cacaueira ser instaiada em terre

nos acidentados, não permitindo o uso de maquinarias - usadas

apenas para o transporte de materiais até a área explorada

faz com que o cultivo seja realizado manualmente. Tratando-se

de cultura perene, as exigências em termos de mão-de-obra -sao

mais intensas no pré-plantio, principalmente para as operaçoes

de desmatamento, o que corresponde a cerca de 50% do total dos

gastos.

A despesa com fertilizantes no preparo das covas ta~

bém é alta devido ~s exigências técnicas, de correção do solo

e do elevado preço desses insumos.

As alterações ocorridas entre os anos no período de

manutenção da cacauicultura, principalmente no tocante -ama0 -

de-obra se devem unicamente à exigência dessa para a colheita

e beneficiamento do cacau, com produção crescente até o 89 ano,

estabilizando-se a partir daí até o 199 ano com decréscimos pa~

latinos até o 329 ano.



QUADRO 5.3.- Estimativa dos Custos de Formaç~o de 20 Hectares de Cacau sob Mata Ralea-
da, Regi~o Litorânea, Estado de S~o Paulo, Maio, 1985 (1)

(Cr$1.000)

Especificaç~o Ano zero 19 ano ·29 ano 39 ano

23.589,17 13.320,35 11.58(\,10 13.576,12

Máquinas e equipamentos 2.259,96 287,34 515,88 1.924,30

3Mudas ( ) 79.200,00

Fertilizantes 19.151,05 4.453 .•01 5.749,18

Defensivos 1.044,50 1.044 .•50 2.321,85 1.472,95

Total 46.044,68 93.852 .•19 18~878,84 22.722,55

(1) Calculados com base nos dados dos Anexos VII, VIII e IX.
(2) Inclui mão-de-obra comum e tratorista.
(3) Formadas a partir de sementes distribuidas pelo PECASP, em viveiro do cacauicultor.
Fonte: PECASP e IEA.



QUADRO 5.4.- Estimativa dos Custos de Formação de 20 Hectares de Cacau sob Bananal, Ra
1giã o Lito râ nea, Estado de são Pau 1o, M a.i c . ::1985 ( )

(Cr$1.000)

Especificação Ano zero 1 9 ano 29 ano 3"9 ano

Mão-de-obra (2 ) 34.708,87 17.058,33 17.511,90 21.650,90

Máquinas e equipamentos 5.919,09 1.275.34 1.390,73 2.484,33

Mudas de cacau (3 ) 79.200,00

Mudas de banana (4 ) 13.200,00

Espécies árboreas (5 ) 27.490,00

Fertilizantes 21.379,81 4.431,04 5.749,18

Defensivos 10.170,16 9.913,22 11.190,57 7.461,67

Tota I 112.867,93 107.446,89 34.524,24 37.346,08

(1) Calculados com base nos dados dos Anexos VII, X e XI.
(2) Inclui mão-de-obra-comum e tratorista.
(3) Formadas a partir de sementes distribuídas pelo PECASP~ em viveiro do cacauicultor.
(4) Preço de venda na região.
(5) Árvores para sombreamento permanente e quebra-vento.

Fonte: PECASP e IEA.
())
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QUADRO 5.5.- Estimativa dos Custos de Produção de 20 Hectares de Cacau sob Mata Raleada. Região Litorãnea. Estado de são Paulo.
Maiá. 1985 (1)

(Cr$1.000J

EspecifU:ação Anos
7~ 89:ao 19~ 209 219 229 239

Mão-de-obra (2) 13.988.52 13.576.12 15.431.22 17.700.12 18.937.32 17.786.72 16.682,72 15.6~0.72 14.794.72
Máquinas e equipamentos 1.924.30 1.924.30 1.924.30 1.924,30 1.924,30 1.924.30 1.924,30 1.924.30 1.924.30
Fertilizantes 8.862.08 13.914.95 13.914.95 13.914,95 13.914,95 13.914.95 13.914,95 13.914,95 13.914,95
Oefensivos 897.70 905.70 905.70 909,70 909.70 909,70 909,70 909,70 909,70
Total 25.672.60 30.321.07 32.176.87 34.449.07 35.686,27 34.535,67 33.431,67 32.439,67 31.543,67

EspeCificação Anos
24~ 259 279 28~ 29~ 309 31~ 32~

Mão-de-obra 13.986.72 13.266.72 12.610.72 12.026,72 11.498,72 11.018,72 10.594,72 10.210.72 9.866.72
Máquinas e equipamentos

Fertilizantes
1.924.30 1.924.30 1.924.30 1.924,30 1.924,30 1.924,30 1.924.30 1.~24,30 1.924,30

13.914.9513.914.9513.914.9513.914.95 13.914,95 13.914,95 13.914.95 13.914,95 13.914,95
O",fenstvos 909.70 909.70 909.70' 909.70 909,70 909,70 909.70 909,70 909.70

30.735,67 30.015.67 29.359,67 28.775,67 28.247,67 27..767,67 27.343,67 26.959.67 26.61!.,67

(1) Calculados com base nos dados dos Anexos VII, XII e XIII.

(2) Inclui mão-de-obra- comum e tratorista.

Fonte: PECASP e IEA.

(J)

m



QUADRO 5.6.- Estimativa dos Custos de Produção de 20 Hectares de Cacau sob Bananal, Região Litorânea, Estado de são Paulo,
Maio, 1985 (1)

(Cr$1.000)

Especi f í cecao Anos
4~ 59 7~ 209 2H 22'! 23~

Mão-de-obrA (2) 20.619,90 16.504,10 15.431,92 17.700,12 18.937,32 17.786,72 16.682,72 15.690,72 14.794,72
Máquinas e equipamentos 2.464,73 2.000,48 1.924,30 1.924,30 1.924,30 1.924,30 1.924,30 1.924,30 1.924,30
Fertilizantes 8.862,08 13.914,95 13.914,95 13.914,95 13.914,95 13.914,95 13.914,95 13.914,95 13.914,95
Defensivos 6.886,42 905,70 905,70 909,70 909,70 909,70 909,70 909,70 909,70
Total 38.833,13 33.325,23 31.176,87 34.449,07 35.686,27 34.353,67 33.431,67 32.439,67 31.542,67
Especi fj C<1r.,30 Anos

24~ 25~ 26~ 27.9 289 299 309 3H 32'!
Mão-de-obril 13.986,72 13.266,72 12.610,72 12.026,72 11.498,72 11.016,72 10.594,72 10.210,72 9.666,72
Máqui n·]se equipamentos 1.924,30 1.924,30 1.924,30 1.924,30 1.924,30 1.924,30 1.924,30 1.924,30 1.924,30
Fertilizantes 13.914,95 13.914,95 13.914,95 13.914,95 13.914,95 13.914,95 13.914,95 13.914,95 13.914,95
Defensivos 909,70 909,70 909,70 909,711 909,70 909,70 909,70 909,70 909,70
Total 30.735,67 30.015,67 29.359,67 26.775,6;' 28.247,67 27.767,67 27.343,67 26.959,67 26.615,67

( 1 ) Calcul"dos com base nos dados dos Anexos vr r ~ XIV e XV.
(2) Inclui mão-de-obra- comum e tratoriste.

Fonte: PECASP e IEA.
CD

'"
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Nota-se que também para o período de manutenção e ex

ploração da lavoura, cerca de 50% dos gastos efetuados o sao

para custear a mão-de-obra, dado que o cacau exige podas fre-
q~entes e a operação de colheita no Estado de são Paulo ocorre

a cada 20 dias,praticamente durante o ano todo.

Para a formação dos fluxos de caixa do período Zero a

32 anos - quando ocorrem os rendimentos anuais esperados - sao

utilizados os custos totais anua~s e as receitas brutas totais

anuais.

Os primeiros foram calculados para cada alternativa

de produção considerada, referentes à implantação e produção

acrescidos dos valores efetivamente gastos com administração

benfeitorias, m~quinas e implementos,com e sem inclusão do fa-

tor terra (Quadro 5.7).

Observa-se que os custos sao bastante altos nos pri-

meiros anos do cultivo, decrescendo à medida que as operaçoes

passam a ser rotineiras. Novamente apresentam pequenas eleva-

ções quando se dá o crescimento da produção devido aos gastos

com mão-de-obra para colheita e benefício do cacau. Isto se

verifica até o 199 ano, decrescendo a partir de então com a di-

minuição da mão-de-obra nas operaçoes com colheita e beneficia

mento-decorrente de menores produções.
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QUADRO 5.7.- Estimativa dos Custos Totais de 20 Hectares de Ca.•.•..
cau sob Mata Raleada e sob Bananal~ Segundo a Ida
de das Plantas, Região Litorânea, Estado de são
Paulo, Maio, 1985

(Cr$1.ooo)

Idade das
plantas
(anos) Mata raleada

Cultivo de cacau sob
Bananal

Zero
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1°
1 1
12
1 3
14
15
16
17
18
1 9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

159 .733 ,19 (1 )(2 )(3 )
117.315,24223.983,15(3)
36.603,19( )
32.090,75 2
38.294,93( )
40.221,08 2
59.854,53(2)
46.528,14( )
44.607,83 2
45.001,43( )
44.607,83 2
45.001,43( )
44.607,83 2
61.007,43(2)
45.001,43(2)
46.528,14(2)
45.001,43( )
44.607,83
44.607,83 2
43.563,18(2)
58.189,t8(2)
40.943,18( )
39.429,58 2
40.339,89(2)
37.913,18( )
36.699,58 2
36.363,18(2)
51.709,18( )
34.709,58 2
34.543,18( )
33.699,58
33.269.58

243.262,26(1) (2) (3)
134.308,61 2
43.548,90(3)
54.882,60( )
48.541,42 2
42.o5o,14( )
40.221,08259.854,53(2)
46.528,14( )
44.607,83 2
45.o01,43( )
44.607,83 2
45.oo1,43( )
44.607,83 2
61.007,43(2)
45.001,43(2)
46.528,14(2)
45.o01,43( )
44.607,83
44.607,83 2
43.563,18 (2)
58.189,18(2)
40.943,18( )
39.429,58 2
40.339,89(2)
37.913,18( )
36.699,58 2
36.363,18(2)
51.709,18( )
34.709,58 2
34.543,18( )
33.699,58
33.269,58

Quando se inclui o valor da terra nua, os custos totais no
período zero - ficfrm alterados para Cr$224.793,19 e Cr$
308.322,26 para as alterantivas de cultivo de cacau "sob ma
ta raleada" e "sob bananal", respecitivamente.
Compra de trator e/ou implemento(s).
Construção de benfeitorias.
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5.3.2 - Estimativa das Receitas Brutas Anuais

Os retornos brutos esperados constituem as receitas

anuais auferidas pelos cacauicultores que provêm não só da ven

da de cacau mas também das receitas indiretas pela venda de ma

deira no período inicial - quando do desmatamento da área _ para

as alternativas consideradas e ainda, pela venda de banana qua~

do se considera cacaueiros !plantados sob proteçáo desta frutí-

fera.

A receita anual em 20 hectares resultou da multipli-

caça0 do preço médio recebido pelos cacauicultores pela produ-

ção física anual de cacau obtida para cada idade da planta,com

base no comportamento estimado de produtividade por unidade de
-area. Desse modo, as receitas brutas estimadas têm relação di

reta com as produtividades apresentadas (Quadro 4.3), pois o

preço médio em dois < •nl.vel.S foi considerado constante através do

tempo (Anexo IV).·

Para o casa da alternativa de produção sob mata ra-

1eada, observa-se que a renda brut a anual é igual a zero nos 1 9

e 29 anos, tornando-se crescente até atingir o 89 ano quando

então se estabiliza até o 199 ano, passando a decrescer até o

339 ano considerado como final do ciclo produtivo.

Saliente-se que as variações ocorridas em alguns anos

se devem ~s vendas de tratores "acabados" (Quadro 5.8).

Para a alternativa de cultivo da cacau sob proteção

do bananal a renda bruta no ano zero corresponde ~ venda de ma
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QUADRO 5.8.- Estimativa das Receitas Brutas Segundo a Idade das
Plantas, para as Alternativas de Produção de 20
Hectares de Cacau sob Mata Raleada e sob Bananal,
Região Litorânea, Estado de são Paulo, Maio, 1985

(Cr$1.000)

Idade das
Plantas
(anos)

Cultivo sob mata raleada
Nível de 1
p re ço I ( )

Nível de 2
preço 11 (

Cultivo sob bananal
Nível de 1
p re ço I ( )

Nível de
preço 11 (2)

Zero
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1 1
12
13
14
15
1 6
17
18
1 9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

14.484,00

7.313,48
14.723,19
51.290,59
73.134,80

120.680,60(3)
147.520,59
147.520,59
147.520,59
147.520,59
147.520,59
147.520,59
150.800,59(3)
147.520,59
14/.520,59
147.520,59
147.520,59
147.520,59
132.797,40
122.797,66(3)
107.585,14

96.807,38
87.088,15
77.427,45
70.536,59
66.511,80

360.440,62( )
51.386,82
46.286,63
41.667,594
71.757,70( )

14.484,00

8.475,82
17.062,56
59.440,16
84.755,20 3

139.334,40( )
170.960,16
170.960,16
170.960,16
170.960,16
170.960,16
170.960,16
174.240,16(3)
170.960,16
170.960,16
170.960,16
170.960,16
170.960,16
153.897,60
141.787,84(3)
124.679,36
112.189,12
100.925,60

90.888,80
81.744,16
73.603,20 3
69.522,88( )
59.551,68
53.641,12
48.288,16 4
77.720,80( )

17.275,00
20.160,00

208.320,00
141.713,48

94.723,19
99.290,59
73.134,80 3

120.680,60( )
147.520,59
147.520,59
147.520,59
147.520,59
147.520,59
147.520,59
150.800,59(3)
147.520,59
147.520,59
147.520,59
147.520,59
147.520,59
132.797,40
122.797,66(3)
107.585,14

96.807,38
87.088,15
78.427,45
70.536,59
66.511.80
60.440,62(3)
51.386,82
46.286,63
41.667,59

471.757,70( )

17.275,00
20.160,00

208.320,00
142.875,52

97.062,56
107.440,16

84.755,20 3
139.334,40( )
170.960,16
170.960,16
170.960,16
170.960,16
170.960,16
170.960,16
174.240,16(3)
170.960,16
170.960,16
170.960,16
170.960,16
170.960,16
153.897,60
141.787,60(3)
124.679,36
112.189,12
100.925,60

90.888,80
81,744,16
73.603,20
69.522,88(3)
59.551,68
53.641,12
48.288,16 4
77. 720 , 8 o ( )

(1) Cr$96,23/arroba de cacau seco.
(2) Cr$111,52/arroba de cacau .seco.
(3) Venda de trator "desgastado".
(4) Venda de benfeitorias.
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deira devido ao desmatamento total. sendo que as receitas obti

das desde o 19 ano prov~m da venda de banana. estendendo-se at~

o 59 ano de idade do cacau, quando então as bananeiras devem ser

erradicadas. Cabe salientar que a receita auferida foi obtida

pela mUltiplicação do preço médio recebido .pelos produtores

(Anexo V) pela produção fisica anual obtida para cada idade da

bananeira (ANEXO VI).

5.3.3 - Estimativa das Receitas Liquidas Anuais

Obtidos os valores da receita bruta da maneira indi-

cada nas alternativas de produção estudadas, por di~erença com

os custos de manutenção, determinaram-se as receitas liquidas

- fluxos de caixa - por 20 hectares de cacau plantado. que po-

deriam ser auferidas pelo cacauicultor, atrav~s do tempo (Qua-

dro 5.9).

As receitas líquidas do 89 ao 199 ano diferem entre

si dado que se adicionou aos custos a compra de de máquinas e/

ou implementos, em alguns desses anos. e/ou se e c r s s ce u i.à receita

bruta a venda de máquinas. No último período (339 ano) adi-

cionou-se o valor da venda das benfeitorias, computadas

desembolso no período zero (pr~-plantio).

como

O valor do fator terra. considerado como uma segunda elt er-ne

tiva de análise, como se disse. refere-se a média dos valores da
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QUADRO 5.9.- Estimativa das Receitas Líquidas,Segundo a Idade das Plantas,
para as Alternativas de Produção de 20 Hectares de Cacau sob
Mata Raleada e sob Bananal, Região Litorânea, Estado de são
Paulo, Maio, 1985

(Cr$1.000)

Id Cultivo sobade das
Plantas Nível de 1
(anos) preço I ( )

mata raleada
Nível de 2
preço 11 (

Cultivo sob bananal
Nível de 1
preço I ( )

Nível de
preço 11 (2)

Zero
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

-145.249,19(3)
-117.315,24
-23.983,15
-29.289,71
-17.367,5
12.995,66
32.913,72
60.826,07

100.992,45
102.912,76
102.519,16
102.912,76
102.519,16
102.912.76
89.793,16

102.519,16
100.992,45
102.519,16
102.912,76
102.912,76
89.234,22
64.608,48
66.641,96
57.377,80
46.748,26
40.514,27
33.837,01
27.148,62
8.731,44

16.677,24
11.743,45
7.968,01438.488,12( )

3-145.219,19( )
-117.315,24
-23.983,15
-28.127,67
-15.028,19
21.145,23
44.534,12
79.479,87

124.432,02
126.352,33
125.958,73
126.352,33
125.958,73
126.352,33
113.232,73
125.958,73
124.432,02
125.958,73
126.352,33
126.352,33
110.334,42
83.598,66
83.736,18
72.759,54
60.585,71
52.975,62
45.044,58
37.240,02
17.813,70
24.842,10
19.097,94
14.588,58
44.451,22(4)

3-225.987,26( )
-124.664,61

56.106,10
16.724,88
4.451,77

32.202,00
32.913,72
60.826,07

100.992,45
102.912,76
102.519,16
102.912,76
102.519,16
102.912,76
89.793,16

102.519,16
100.992,45
102.519,16
102.912,76
102.912,76
89.234,22
64.608,48
66.641,96
57.377,80
46.748,26
40.514,27
33.837,01
27.148,62
8.731,44

16.677,24
11.743,45
7.968,01 4

38.488,12( )

3-225.987,26( )
-124.664,61

56.106,10
17.886,92
6.971,14

40.352,00
44.534,12
79.479,87

124.432,02
126.352,33
125.958,73
126.352,33
125.958,73
126.352,33
113.232,73
125.958,73
124.432,02
125.958,73
126.352,33
126.352,33
110.334,42
83.598,66
83.736,18
72.759,54
60.585,71
52.975,62
45.044,58
37.240,02
17.813,70
24.842,10
19.097,94
14.588,58 4
44.451,22( )

(1) Cr$96,23/arroba de cacau seco.
(2) Cr$111,52/arroba de cacau seco.
(3) Os fluxos de caixa, incluindo o valor da terra, ficam alterados para

Cr$-210.309,19 e Cr$-291.047,26, no período zero, para as alternativas
de cultivo sob mata raleada e sob bananal, respectivamente, tanto no
preço de nível I como de nível 11.

(4) Os fluxos de caixa, incluindo o valor da terra, ficam alterados para
Cr$103.548,12 e Cr$109.511,22, no período final, para os nível de pre-
ço I eII , respectivamente, em ambas as alternativas de cultivo conside
radas.
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terra nua de primeira e segunda na Regi~o Litor~nea paulista

para os meses de fevereiro e junho de 1985,corrigidos para maio

de 1985 (Anexo 111). Para a inclusão do fator terra, basta

adicionar o seu valor ao período inicial (investimento) e fi-

nal (receita) dos fluxos de caixa, NORONHA (1981: 132). Quan-

do considerada a receita líquida esperada pelo cacauicultor p~

ra os dois níveis de preços (com valores constantes) e diferen

tes níveis Ide produtividade, nas duas alternativas de sombrea-

mento,observou-se que para o preço menor as receitas líquidas

sao pouco menores em relação às de preço mais elevado. À medi

da que aumenta a produtividade os diferenciais entre as recei-

tas líquidas para os preços diferentes passam a aumentar até
,o 199 ano, decrescendo paulatinamente a medida que a produtiv!

dade começa a diminuir.

Para o caso da cultura protegida por mata raleada, as

receitas líquidas são negativas por maior período de tempo. to~

nando-se positivas somente após o 49 ano de idade das plant~

çoes, enquanto que na alternativa sob bananal j a a partir

do 29 ano há lucros líquidos, exatamente porque as - bananeiras

iniciam a produção econômica após 10 meses de idade proporcio-

nando então maior rentabilidade por área ao cacauicultor, 'para

ambos os níveis de preços.
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5.4 - Taxas Internas de Retorno

A taxa interna de retorno utilizada na análise de

projetos, de investimento representa "uma taxa de juros sobre o

investimento", isto e. "sobre o saldo do capital empatado no

projeto durante sua vida Gtil enquanto o capital inicial está

sendo recuperado" e "portanto pode ser comparada diretamente
Icom o custo do capital ou com alternativas de aplicação dos re

cursos no mercado finanoeiro", NORONHA (1981: 202-04).

Cabe lembrar no entanto que na discussão dos crité-

rios utilizados para seleção de projetos (Capitulo 3), o da ta

xa interna de retorno usado para esse estudo, apresenta como

limitação a necessidade de se explicitar a taxa minima de atra

tividade, para efeito de comparaçao com a taxa interna de retor

no obtida nos projetos, de modo que esses sejam ~ considerados

economicamente viáveis quando suas respectivas taxas internas

superarem a taxa minima de atratividade. Em outras palavras

a taxa minima de atratividade "deve representar o que se deixa

de ganhar pela não aplicação do capital a ser investido em ou-

tra alternativa disponlvel", FARO (1979: 32).

A determinação de uma taxa média de retorno ao capi-

tal do produtor agrlcola, durante certo periodo de tempo, se-

ria a ideal para fins comparativos, entretanto, no Brasil, exis

tem poucos estudos que procuram estimar a taxa de retorno ao

capital no setor agricola como um todo, ja que a maioria deles

se refere a pesquisas setoriais. Vale citar DIAS (1975: 212-14)
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(4) que encontrou uma taxa m~dia de retorno ao capital privado

de 13.95%.

Em pesquisa realizada com caf~, MATSUNAGA (1981: 110)

utilizou como taxa minima de atratividade," a taxa real de re-

torno obtida nos depósitos de poupança no Brasil para o perio-

do 1970-80, que foi de 6% ao ano.

Em trabalho desenvolvido por LANGONI (1971: 20) foi

estimada a taxa agregada m~dia de retorno para os investimen-

tos em capital fisico no Brasil. de 11.6% que foi utilizada c~

mo referência para análise de retorno à pesquisa em café estu-

dado por FONSECA (1976) e laranja por MORICOCHI (1980).

Como não existem informações sobre a taxa de retorno

média na agricultura como um todo, optou-se por se utilizar

11 ~6% como sendo a taxa mínima de retorno ao capital investido

na implantação da cacauicultura nas condições do Estado de são

Paulo.
o quadro 5.10 exibe as taxas internas de retorno ob-

tidas para as alternativas do projeto com dois níveis de pre-

ços. sem fator terra e com sua inclusão nos fluxos de caixa.

o maior valor da taxa interna de retorno observado
-refere-se a alternativa de cacaueiros sob bananal da ordem

(4) A pesquisa consistiu na aplicação de cerca de dois mil
questionários durante os anos de 1971 e 1972. em proprieda
des agrícolas orientadas. pelas filiadas do Sistema Brasi-
leiro de Crédito e Assistência Rural (ABCAR). Detalhes
mais específicos podem
Agricultura: Educação.
coordenação de ARAUJO.
neira. 1975.

ser vistos em Desenvolvimento da
Pesquisa e Assistência Técnica sob
P.F.C .• e G.E. SCHUH. Livraria Pio-



QUADRO 5.10.- Taxa Interna de Retorno, Estimada para 20 Hectares de Cacau Plantado sob
Mata Raleada e sob Bananal, Segundo o Preço do Cacau e Valor da Terra Re-
gião Litorânea. Estado de são Paulo, 1985

(% ao ano)

Especificação Sem valor da ter.ra
Nível de 1
Preço I (

Nível de
Preço 11 (2)

Cultivo de cacau sob
mata raleada 14,1 O

Cultivo de cacau sob
bananal 23,04 25,31

Com valor da terra
Nível de 1
Preço I (

Nível de
Preço 11(2)

12,20 14,50

19,26 21 ,44

(1) CrS96.230,50/arroba de cacau seco.

(2) CrS111.516,30/arroba de cacau seco.

(3) Presença de Taxa Múltipla (Capítulo 3).
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de 25.31%.enquanto que a menor taxa foi de 14.10~paraa alterR~

tiva de 'cacaueiros sob mata r-e Le e d e ! , n e o se c o n s ã d e r-e nd o e s

taxas com o valor da terra.nua.

As taxas internas de retorno. sem o valor da terra,

foram da ordem de 14.10% e 16,60% quando se observa a alterne-

tiva de sombreamento sob mata raleada confor~e preços, respec-

tiv am ente. d e níve I I e de níve I lI.. O s r esul tados ind ica rn que

mesmo aumentando o preço para o nível 1'1. e pe r-e nt erne nt e as ta-

xas internas de retorno pouco se modificaram em razão da pequena va-

riação daquele. Na elaboração dos fluxos de caixa foram consi

derados os preços médios reais registrados para o período 1966

a 1985 - nível l; e a média do periodo 1983-85 - nível 11 (Ane-

xo IV), que se mostraram bastante favor~veis à cacauicultura;

ressaltando-se. porém, que como se trabalhou com valores médios.

tal fato deve ter influenciado nas taxas de. retorno encontra -

das.

Por outro lado. convem lembrar que na composição de

custos.foi levado em conta o término da vida útil para novas

aquisições de máquinas e implementas. isto é. tomou-se a defi-
I

nição da depreciação, no sentido amplo, como perda do bem dur~

vel com o passar do tempo. Apenas no caso do trator foi impu-

tado um valor de sucata correspondendo a 20% do custo de aqui-
sição.

Tal procedimento do ponto de vista contábil para -ana

lise de projetos é totalmente correto. Contudo. do ponto de

vista econômico existe um custo de oportunidade de uso do cap~
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tal empatado que nao deve ser totalmente negligenciado, confor

me NORONHA (1981: 160-161).

Assim, um trator em uso há mais de 10 anos

está (tecnicamente) totalmente depreciado ou deixa de existir

nos livros de contabilidade da empresa, embora possa continuar

prestando serviço por muito tempo - até mais de 20 anos - devi

do à cuidadosa manutenção, reparos ou até sorte: portanto so

perde valor para a empresa depois de 20 anos de uso. Logo seu

custo na produção (custo de pportunidade) é maior do que zero.

Analogamente, o mesmo acontece com a carreta, moto-

serra e pulverizadores costais. Estes últimos foram ainda ad-

quiridos sempre aos pares a cada 5 anos (término da vida ·útil),

admitindo um em uso e outro como estoque ou subustituto na even

tualidade de estragos e porisso provavelmente estimando os cus

tos acima do valor real, com reflexos negativos na determina-

çao das taxas internas de retorno.

O menor nível da taxa interna de retorno que se ob-

serva, da ordem de 12,20%, refere-se à alternativa de cacau

cultivado com raleamento de mata - ao preço de nível 1 to-

mando como referªncia os resultados com o valor da terra; en-

quanto que a maior taxa situa-se em 21,44% para cacau sob bana

nal para o nível 11 de preço.

No caso da alternativa de sombreamento sob bananal

excluindo o fator terra, as taxas de retorno encontradas foram

de 23,04% com preço I e de 25,31% com preço Ll, portanto com p~

quena variação para esses níveis de preço, como ocorreu para a
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primeira alternativa. Ao se constituirem os fluxos de ceixa

incluindo o capital investido em terra. a rentabilidade dimi-

nui porém de forma pouco acentuada. isto é, para 19.26%e 21.44%

para os níveis de preço considerados respectivamente.

De modo geral os resultados parecem indicar que o cus

to da terra nua não implica em grande aumento de capital nece~

sário - ~ ~ ~ 5a implantaçao das alternativas de produçao em questao{ ).

Isto porque, a Região Litorânea de topografia montanhosa pos-

sui terras impróprias para culturas anuais em sua maior parte.

mas ainda pouco exploradas por culturas perenes.além de apre-

sentarem os menores preços quando comparados com as demais re-

giões do Estado de são Paulo (Anexo 111).

Trata-se de uma região onde a economia está calcada

na agricultura cujas atividades são mais significativas no Va-

le do Ribeira. Os rendimentos físicos das lavouras, entretan-

to, são muito baixos refletindo o nível tecnológico local.

Apenas chá e banana possuem tecnologia apreciável

principalmente o primeiro. Outros produtos com areas express!

vas destinam-se à subexistência - milho. arroz, feijão e mandi~

ca. A pecuária bovina também caracteriza-se como atividade

"tradicional" da região.

Em que pese sua privilegiada localização entre duas

Capitais importantes - são Paulo e Curitiba - o Vale é conside

rado um bolsão de pobreza e possui um grau relativamente pequ~

no de ocupaçao de seu território.ainda que praticamente méta-

de da população encontre-se no campo.
) Corresponde a 28.94% do custo total para "mata raleada" e

21.10% para "bananal".
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No entanto apresenta enorme potencial agrícola em f un

çao da grande extensão de terras férteis e clima adequado. fa-

tores que somados à abundância da mão-de-obra e facilidade de

escoamento tanto para o mercado interno (rodovias) quanto para

o externo (portos de Santos e Paranaguá). favorecem a produção

de culturas diversificadas sobretudo as tropicais. caso do ca-

cau e seringueira.

Estas culturas sao intensivas quanto ao uso de mao-

de-obra. como no caso do cacau. o uso do fator trabalho nos

custos operacionais estimados para são Paulo. representa cerca

de 50% do total. Concentra-se principalmente nas fases de co-

1heita. quebra dos frutos e beneficiamento.

Na fase de formação (quatro primeiros anos) o reque-

rimento da força de trabalho fixa ~ significativo. podendo com

isso evitar o ªxodo rural e aumentar a renda da população 10-

ca 1.

As taxas internas de retorno obtidas naalternatiya

"sob mata raleada" mostram-se superiores à taxa minima de atra

tividade. mesmo incluindo o investimento em terra. o que indi-
j

ca que a inversão de capital na implantação de cacau constitui

uma atividade atrativa do ponto de vista econ6mico nessa alter

nativa.

Vale lembrar que os valores observados. embora fayo-

ráveis a implantação. ~ ~nao sao considerados "excelentes", uma

vez que para a análise o ciclo de produção estimado (33 anos

possui características pessimistas com relação -a longevidade
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das plantas (6). custos de manutenção e taxa de queda da prod~

tividade no tempo; pois à medida que se aumenta a vida útil do

projeto. regra geral. as taxas internas de retorno se elevam

porque o ~umento do período subentende gastos com custeio. nao

implicando maiores acréscimos em investimentos para manter a cultu

ra produzindo. MATSUNAGA (1981: 113).

Para a implantação da atividade cacau eira sob prote-

çao de bananal. as taxas internas de retorno ehcontradas fica-

ram bem acima da taxa relevante para remunerar o capital inves

tido. ainda que incluindo o custo da terra.do que se conülui

que o prujeto se mostra lucrativo para o cacauicultor paulista

fazer o investimento naquela alternativa de cultivo.

Embora nao se tenha efetuado o cálculo do fluxo de

caixa do projeto incrementaI para comparação entre as duas al-

ternativas estudadas. grosso modo pode-se destacar uma certa

vantagem na alternativa "sob bananal" em relação à primeira

quando se observam os valores das taxas internas de retorno de

ambas. Assim. ainda que os recursos necessários à implantação

do cacaual sob bananeiras sejam superiores aos necessários
-I

-a

atividade "sob mata raleada" na fase de formação. - -e nessa epo-

ca também que os cacauicultores já começam a perceber receitas
advindas da venda de bananas. amenizando os custos efetuados nos

(6) Sabe-se que existem cacauais na Bahia produzindo economica
mente com árvores com mais de 70 anos, CORAL & BRILHO ~97~
56). Em estudo realizado por TAFANI (1976: 96) sobre épo-
cas de ,renovação de cacaueiros, sugere substituição de ve-
lhas plantações variando entre 90 e 125 anos.
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primeiros anos, enquanto o cacaual nao estã produzindo, o que
-ocorre a partir do 39 ou 49 ano de idade.

Os resultados obtidos nesse estudo parecem satisfató

rios quando comparados à outros trabalhos onde foi utilizada a

estimativa de taxas internas de retorno (TIR) sobre investimen

tos em algumas atividades, principalmente culturas perenes e

pecuãria de corte.

DIAS (1972: 88) na avaliação da política-econômica p~

ra a pecuária de corte no Brasil,encontrou taxas internas de

retorno, sem considerar arrendamento de terras, com valores en

tre 4.2 e 35%.

VIEIRA (1975: 128-29) estudando inovações tecnológi-

cas na pecuária de corte no Estado de são Paulo, constatou TIR

variando entre 18.22% e 23,69% para as diversas alternativas de

produção analisadas.

TAFANI (1976: 81) estimou taxas internas de retorno

aos investimentos feitos em novas tecnologias na cultu~a do ca

cau, entre 15% e 20% aproximadamente para remuneração de desp~

sas de implantação e manutenção de um hectare de cacaual.

FONSECA (1976: 75) analisou os custos estimados e os

retornos aos investimentos feitos em pesquisa e assistência téc

nica à cafeicultura no Estado de são Paulo,encontrando taxas

de retorno à pesquisa variando de 23% a 27% e de 17% a 22% qua..'2

do considerou conjuntamente pesquisa e assistência técnica em

função das elasticidades preço da oferta e da demanda.

MONTEIRO (1977: 32) ao avaliar economicamente as ati
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vidades de pesquisa e extensão agrícola desenvolvidas pela

CEPLAC na região cacaueira da Bahia, estimou taxas internas de

retorno da ordem de 60% e 79%, para diferentes elasticidades -

preço de oferta de cacau ~rasileiro.

englobando atividade de ensino e o Estado do Espírito Santo,ob

Em estudo mais recente

teve para o período 1957-84, taxa interna de retorno de 57%

MONTEIRO (1985: 51).

MORICOCHI (1980:53-55) utilizou a concepçao margina-'

lista para estimar o retorno social aos investimentos realiza-

dos em pesquisa e assistência técnica à citricultura paulista,

encontrando taxas internas de retorno que variaram de 18,33% a

27,61% ao ano.

MATSUNAGA (1981: 115) avaliou retornos de investimen

tos realizados no sistema moderno de .produção de café ÇOm dife

rentes tecnologias e com alternativas de plantio de culturas

intercalares, obtendo valores de taxa interna de retorno de

5,24% a 34,75%.

ANDRADE F 9 (1981: 73- 75) rea1izou análi se econômica

de investimento de dois processos de renovação de cacau: " sob

lavouras decadentes" e método da derruba total, apontando ser

o primeiro processo mais interessante do ponto de vista econô-

mico, e obteve valores de taxa interna de retorno que variaram

entre 12,87% e 27,64% ao ano.

Enfim, na presente análise a avaliação das rendas li

quidas excedentes desde o ano da implantaç~o, bem como para to

das as idades das plantas, para um horizonte de tempo conside-
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rado (33 anos) e da taxa interna de retorno, permite inferir

que o cacauicultor, quando se disp6e a começar trabalhar com a

cultura,além de receber de volta o capital anual investido (se

exigi.r 11,6% de remuneraçao ao ano sobre esse capital) ainda

obterá rendas líquidas ao longo de 33 anos ou mais, segundo os

níveis de preços considerados, para ambas as alternativas de

cultivo.
Observa-se que esses valores de receitas líquidas ex

cedentes sobre a remuneração anual são expressos no momento do

início da cultura. Entretanto o cacauicultor poderá, num ·,mo-

mento do tempo, ter plantações com diversas idades e, nesse ca

so, mesmo exigindo uma taxa de remuner~ção anual do capital

igual para todas as plantações, a taxa interna de retorno -ser a

variável, segundo a vida já consumida em cada plantação.
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6 - CDNCLUSOES E SUGESTOES

D objetivo do trabalho foi avaliar do ponto de vista

econômico-financeiro a viabilidade de implantação da cacauicul

tura no Estado de são Paulo,que reune condições de solo e cli-

ma e material genético disponível. favoráveis do ponto de vis-

ta agronômico. Tanto é que a própria CEPLAC considerou a Re-

gião' Litorânea potencialmente viável para o cultivo de cacau.

Embora a atividade venha sendo estudada, por técni-

cos do Instituto Agronômico de Campinas (IAC). há mais de 30

anos, foi com a criação do PRDCACAU em 1976 - Programa que vi-

sava expandir a produção de cacau em areas nao tradicionais

que surgiu o Plano de Expansão da Cacauicultura no Estado de

são Paulo (PECASP) - permitindo um novo impulso para a implan-

tação definitiva da lavoura.

Além dos ensaios realizados nas Estações Experimen-

tais do IAC em Pariquera-Açu, Ubatuba e Campinas, alguns pro-

prietários inovadores contribuíram para o sucesso das pesqui -

sas, ao cederem áreas de suas fazendas para que se pudesse ob-

ter dadps, que embora controlados, estivessem mais próximos da

realidade, implementando os estudos conduzidos pelo PECASP, co

mo subsídio à consolidação da exploração na Região

na primeira fase e posteriormente no Planalto.

Li t-orãnea

Na época havia uma linha especial de crédito do

Banco de Desenvolvimento do Estado de são Paulo (BADESP) o que

levou um numero significativo de proprietários do Litoral a se
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dedicar ao cacau. Hoje calcula-se que existam de 150 a 180

propriedades já em escala comercial.

Com base nos dados coletados junto aos técnicos. pr~

prietários e órgãos oficiais foi poss1vel realizar o presente

estudo. pioneiro no tipo de abordagem para as condições pauli~

tas - determinação dos custos de produção. do capital investi-

do; dos retornos estimados e da viabilidade de projetos de in-

vestimento ·em fazendas de cacau/permitindo. através do resulta

do global. verificar sua influência no bem estar sócio-econômi

co da população da Região Litorânea Paulista.

Tal ilação parte dos cálculos que foram estimados to

mando por base uma propriedade de 20 hectares - tamanho predo-

minante na área de estudo. permitindo que se faça algumas infe

rências do ponto de vista regional.

Assim, as análises realizadas evidenciam que a

plantação da cacauicultura se constitui em atividade atrativa

do ponto de vista econômico para as alternativas consideradas.

ou seja cultivo de cacau sob mata raleada e sob bananal,

se considere ou não o valor da terra.

O critério utilizado para a avaliação dos - _projetos

quer

foi o da taxa interna de retorno (TIR) cujos valores, para to-

das as opções investigadas, se mostraram superiores à taxa mi-
nima de atratividade de' 11 .6% - obtida por LANGONI (1971: 20).

para investimentos em capital fisico no Brasil.

Embora o propósito do trabalho tenha sido o de anali

sar tão somente a viabilidade da cultura do cacau sem compara-

ção entre os sistemas de produção utilizados. pode-se inferir.
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a grosso modo. que a alternativa de sombreamento sob bananal

mostrou-se mais atraente que a alternativa de conduç~o da 1a-

voura sob mata raleada. nao se levando em conta a diferença e~

tre os gastos de inves~imentos dos projetos comparados. para o

que há necessidade de ser efetuado o cálculo do fluxo de caixa

do projeto incrementaI. com o prop6sito de confrontá-los do porr

to de vista econômico.

Assim. mesmo Icom investimento inicial mais elevado em

termos de unidade de área do projeto "sombreamento por bana-

nal". rel~tivamente ao "sombreamento por mata raleada". a cul~

tura da banana possibilita ao produtor rentabilidade já no pr~

meiro ano de idade dos cacaueiros. uma vez que estesso ini-

ciam a produção a partir do 39 ou 49 ano.

Além do mais. a bananicultura. exploração típica do

Litoral Paulista e que utiliza razoável tecnologia. nao ,;apre-

senta grandes implicações para a sua condução.

Contudo. cabe ressaltar que os preços de banana uti-

lizados mostravam-se favoráveis no período considerado. com re

flexos positivos nos valores da taxa interna de retorno. embo-

ra a tendência dos ~ltimos anOS aponte níveis reais de preços

insuficientemente remuneradores~o que costuma levar os produt~

res a neglicenciarem tratos culturais com a consequente queda

de produtividade e deterioração da qualidade,implicando em me-

nor remuneração do produto.

Vale lembrar que também do ponto de vista _eco16gico

esta opção poderia ser prejudiciaL caso não fosse dada a devida
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atenção quando na epoca do desmatamento da area. quando do

plantio. fato que poderia danificar a mata nativa acarretando

um ônus à sociedade.

Sob este ponto de vista. a alternativa de cultivo sob

mata raleada poderia também ser interessante, por permitir a

preservação da mata natural; além de implicar em uso menos in-

tensivo de capital no per1odo de formação do cacau. Neste ca-

so. dada a m~nor necessidade de capital inicial esta opçao po-

deria atrair pequenos e médios produtores para realização do

empreendimento.
Da observação dos custos operacionais constata-se que

50% dos dispêndios dizem respeito à mão-de-obra. sobretudo no

período que vai do ano zero (pré-plantio) até o vigésimo ano

quando diminuem concomitantemente com a menor produção. j~ que

a maior parte do fator trabalho é utilizada na colheita e bene

ficamento do cacau. Nos anos de formação. é grande o requeri-

mento de mão-de-obra fixa.

Cabe lembrar que a Região Litorânea. e" em especial o

Vale do Ribeira. se constitui numa das áreas mais carentes do

Estado. não tendo até hoje recebido suficiente atenção doGo-

verno quanto a melhorias sócio-econômicas. desconsiderando o

fato de que nas demais regiões do Estado se esgotaram as fron-

teiras agrIcolas.cabendo à faixa litorânea este papel.

Sua princip el at ividade é a agricu 1t ura. de" rnod.o gera 1

com baixo nIvel tecnológico não se prestando. favoravelmente à

exploração de culturas anuais. face à topografia montanhosa e
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varzeas sujeitas ~ inundações constantes. Dai a import;ncia

de lavouras permanentes que, nao podendo se utilizar de maqui-

naria, passa a ser intensiva em m~o-de-obra, o que nao se cons

titui em problema devido ~o grande contingente no meio

que se observa no Vale do Ribeira.

rural

o fator terra não se mostra limitante ~

da atividade, já que a TIR obtida, com sua inclusão se aprese~

ta superior a taxa minima de atratividade. Esta colocação e

consistente, uma vez que alkm da grande extens~o de terra dis-

ponlvel e de outros fatores já citados, a agricultura embora

importante, ainda ocupa pequeno espaço, fazendo com que os pre-

ços de terra vigentesna região sejam os menores ao nlvel do Es

tado de são Paulo.

Os altos nlveis de produtividade que podem ser obti-

dos em menor perlodo de tempo graças ~ utilização de hlbridos,

e ainda menores custos de manutenção, refletiram positivamente

nas taxas internas de retorno, possibilitando antecipaç~o da

rentabilidade, o que corrobora mais uma vez para a viabilidade

econômica de projetos de investimento em cacau nas
paulistas.

condições

Vale citar que o melhoramento genético, encetado pe-

lo IAC, atingiu seus objetivos graças ~ obtenção de ,-sementes

hlbridas (amazônicos x trinitáriosJ, que reunem caracterlsti -

cas de produtividade, tolerância ~ enfermidades

problema da Bahia. e adaptabilidade inerentes aos

principal

cacaueiros

amazônicos com outras próprias dos trinitários ~ propriedades
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organolépticas superiores, elevado teor de óleo e maibr tama-

nho da semente.

Com relaç~o a qualidade desses hibridos) no que tan-

ge aos aspectos econômicos, convem salientar que a tolerância

a pragas e doenças implica em menores custos operacio~ais, via
- r' Imenor utilizaçao de defensivos agr1colas e tambem men~res per-

turbações no ecossistema.

As sementes paulistas podem pois serem consideradas

nmuito boasn frente ~s exigéncias industriais quanto ~ maior

riqueza em óleo - 57% contra 53% das baianas e menor acidez.

Conquanto nao impliquem em maiores preços recebidos

pelo produtor - sempre ditado npor tipon, pelas Bolsas de Nova

Iorque e Londres - existem benefícios indiretos tanto para o

industrial como para o caca ui cultor. o primeiro não arca com

o frete mas se propôe a assumir os valores correspondentss ao

FUNRURAL e IeM, originalmente pagos pelo agricultor.

Assim, estando a Região Litorânea bastante próxima

ao parque fabril chocolateiro do Estado - respons~vel pelo pr~

cessamento de mais de 80% do total das améndoas brasileiras

o cacauicultor aí localizado tem uma vantagem adicional frente

aos demais produtores.

A Iém d isso, o Go ver no Fed era I tem se em pen hado em am

pliar o consumo interno de chocolate, ainda muito baixo, como

forma de fortalecer sua posição no mercado mundial, visando me

lhores preços e diversificação do produto - derivados e 'semi-

acabados para atingir novos mercados - com benefício~ para o

cacauicultor paulista.
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Em adiç~o as consideraç6es sobre a viabilidade da ca

cauicultura, convem apontar as limiteç6es do estudo e sug~rir

temas de investigação que possam contribuir para o desenvolvi-

mento desta atividade, com grande potencial no .Estado de são

Paulo.

A grande dificuldade foi obter dados contãbeis a nl-

vel de propriedade, face ~ inexist~ncia de um sistema organiza-
r ,I t'do de contabilidade agr1cola. Da1 a necessidade de acompanhe-

menta das fazendas, sob supervisão de técnicos da pesquisa e

da extensão rural para esse fim, como forma de obter anãlises

financeiras efetivas.

Outro fato a apontar é a defici~ncia em experimentos

quanto as informações disponlveis para uma análise econômica ,

devendo haver maior preocupaçao quanto a esse aspecto.

O tamanho da propriedade versus produtividade seria

outro assunto importante a ser pesquisado, dada a ex ã st enc í e de

propriedades de pequena extensão jã cultivando cacau em são Pau

10. Com se sabe, na Bahia os pequenos proprietários t~m part~

cipação proporcional superior aos grandes na produção de cacau:

da mesma forma há uma tend~ncia de a prod~tividade ser .maior
nas pequenas propriedades, TREVIZAN (1984: 409).

Da mesma forma, embora tenha sido determinada a via-

bilidade do cacau em são Paulo, nao houve comparaçao dos siste

mas de sombreamento, o que deve ser feito através da taxa de

retorno incrementaI.

Dentro dessa linha, pode-se sugerir ainda a el~bora-
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gao de estudos comparativos de exploraçio de cacau no Litoral

e no Planalto; e também vis a vis atividades competitivas.

A sistematização de dados. a exemplo do que ocorre na

CEPLAC,poderá permi~ir num futuro próximo realização de análi-

ses do tipo beneficio/custo, já feitas para outras culturas p~

renes no Estado de são Paulo.

Também seria interessante estudar a_comercializa~ão

do produto. sobretudo a formação do preço.

Finalmente, a existência de crédito especial. ~como

já ocorreu no passado. seria Uma forma de amenizar o capital

inicial a ser investido. atraindo pequenos e médios produtores,

para consolidação da atividade em território paulista.
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ANEXO II .- Esquema de Plantação de Cacau em Area com Desma-
tamento Total, Região Litorânea, Estado de são
Paulo

II • ÇJ O O O O O

II
II X X X X X X

II
II O O O O O O

II
II X X X X X X

II
II O O O O O O

II
II X X X X X X

II
1/ O O O O O O

II
II X X X X X X

II
II O O O O O O

II
II X X X X X X

II
II • O O O O O O *

I

II 1/ II II II II II II II II II II II 1/ II

Legenda: N'? de plantaslha

O - Cacaueiro (3,5 x 2,5m) 1 .14 O
X - Sombreamento temporário (3, 5 x 2,5m) 1 .140
* Sombreamento permanente (17 ,5 x 17, Srn ) 33
II - Quebra-vento (linhas duplas, a cada 150m) 250

Fonte: Sumário do Processo Produtivo da Lavoura Cacaueira nas
Condições do Estado de são Paulo - PECASP, 1983.
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ANEXO 111.- Valor Corrente de Terra Nua, a Nível de Divisão

Regiohal Agrícola, Estado de são Paulo, 1985

(Cr$1. OOO/ha)

OIRA Te rre de primeira Terra de segunda

Fev./85 Jun./B5 Fev./85 Jun./85

Litoral Paulista 3.802 3.488 2.462 1 .745

Vale do Paraíba 4.316 4.200 1.807 2.970

Sorocaba 5.254 7.165 3.796 5.396

Campinas 8.412 12.072 6.729 8.450

Ribéirão Preto 9.923 12.643 8.290 9.364

Ba uru 7.360 10.153 5.790 7.776

são José do Rio Preto 10.032 10.818 7.783 8.578

Araçatuba 6.749 8.351 5. 799 7. 097

Presidente Prudente 5.183 6.822 4.330 5.741

Marília 5.906 8.421 4.752 7.293

Estado 6.693 8.413 5.151 6.414

Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA) e Coordenadoria de
Assistência Técnica Integral (CATI).
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ANEXO IV.- Preços Médios Correntes e Reais Recebidos pelos

Cacauicultores Baianos, 1966-1985

(Cr$/arroba)

Ano Valor corrente 1Valor real ( )

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985(2)

9,85
11. 7 2

21 ,90
33,44
28,47
24,14
34,71
80,43

115,65
101,32
234,64
623,89
637,63
827,54

1.181,91
1.949,96
2.822,18

12.111,85
47.842,00
94.220,17

45.903,55
42.539,20
64.083,98
I

81.438,48
57.778,94
40.680,32
50.009,03

100.532,43
112.514,63
77.109,63

126.351,12
235.506,62
173.535,11
134.937,62
104.362,23
82.031,97
60.746,95

102.423,79
126.186,58
105.938,53

(1) Cruzeiros de maio de 1985, corrigidos pelo índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna, da Fundaç~o Get~lio Var-
gas (FGV).

(2) Média de janeiro a junho.

Fonte: Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacau eira (CEPLAC).
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ANEXO V. _ Preços Médios Recebidos pelos Produtores de Banana, Estado
S~o Paulo, 1983-85

de

(Cr$/caixa) (1)

Ano Valor corrente Valor real (2 )

1983 1.153,00 9.754,38

1984 3.522,00 9.298,08

1985(3) 4.427,00 4.958,24

Média 9.102,00 8.003,57

Corresponde ao torito (caixa com 18kg).
Cruzeiros de maio de 1985, corrigidos pelo índice Geral de Preços-Dis-
ponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Média de janeiro a junho.

Fonte: Instituto de Economia Agr1cola (IEA).

ANEXO VI Produtividade, Produç~o e Receita Bruta Estimada com a Venda
de Banana, Segundo a Idade das Bananeiras para a Alternativa
de Cultivo de Cacau sob Bananal, Regi~o Litorânea, Estado de
S~o Paulo

Idade das plantas Produtividade Produção Receita Bruta (1)
(anos) (cx./ha) (cx.120ha) (Cr$120ha)

1 126 2.520 20.160,00

2 1.302 26.040 208.320,00

3 840 16.800 134.400,00

4 500 10.000 80.000,00

5 300 6.000 48.000,00

(1) Preço considerado Cr$8.000/caixa.
Fonte: Delegacia Agrícola de Registro, OIRA do Litoral Paulista.
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ANEXO VIII.- Preço Diário da Mão-de-Obra e de Máquinas e Equipamentos e
Preço dos Principais Insumos Usados na Formação e Manutenção de 1
Hectare de Cac~u, Região Litorânea, Estado de são Paulo, Maio
1985

(Cr$1.000)

Especificação Unidade de medida Preço

dia-homem 10,31
dia-homem 15,84

dia 25,81
dia 3,49
dia 13,92
dia 0,98

unidade 3,00
unidade 0,50
unidade 9,00
unidade 5,50
tonelada 61,08
tonelada 145,80
tonelada 636,54
tonelada 1.048,15
tonelada 3.808,00
tonelada 904,65
tonelada 1.098,45

litro 58,69
litro 11 ,00

quilograma 42,75
quilograma 4,89

litro 45,10
quilograma 25,62

litro 33,43
litro 32,32

quilograma 41 ,14
tubo 12,00

quilograma 20,27
quilograma 20,16
quilograma 99,53

litro 3,60
litro 13,21

Mão-de-obra comum
Tratorista
Micro-trator
Carreta
Motosserra
Pulverizador costal manual
Muda de cacau 1
Muda de banana () 1
Muda de farinha-se9a ( )
Muda de grevílea ( )
Calcário dolomítico
Adubo orgânico (esterco de galinhaJ
Superfosfato simples
Cloreto de potássio
Sulfato de zinco
Sulfato de amônia
Adubo formulado (20-5-15)
Herbicida 1
Detergente
Herbicida 2
Formicida
Inseticida 1
Inseticida 2
Inseticida 3
Inseticida 4
Inseticida 5
Inseticida 6
Fungicida 1
Fungicida 2
Fungicida 3
Fungicida 4
Espalhante adesivo

(1) Preço forn~cido pela Delegacia Agrícola de Registro, oIRA do Litoral
Paulista.

Fonte: Instituto de Economia Agricoia (IEAJ.



.125.

ANEXO VIII.- Coeficientes Técnicos Necessários para a Formação
de 1 Hectare de Cacau sob Mata Raleada, Região Li
torânea, Estado de são Paulo, 1985

Operação Dias de serviço/ha
N 1-Mao-de-obra( ) ~aguina Eguipamentos

Estaqueamento
Aplicação de herbicida
Coroação
Coveamento
Calagem e adubação (cal
deação)
Plantio de mudas
Replantio de falhas
Roçada de cacau e limp~
za geral
Controle de formigas
Tutoramento de mudas de
sequilibradas
Desbrota e limpeza
Calagem em cobertura
Adubação completa em co
bertura
Aplicação conj. de inse
ticida e fungicida
Poda e limpeza
EscorarpetJto e vistoria
Poda de formação
Colheita do cacau

10,00
25,00
10, OO
15,00
3,00
7,65
8,00

30,00

7,50
Roçada geral da mata
Raleamento da mata
Balizamento
Enleiramento

0,65 7,65

6, 1 3

25,13
2,13

0,13
0,13

0,13

0,13
D, 1 3

0,13

36,00
40,00

5,00
4,00

10,26 0,26 0,26

16,52 0,52 0,52

Beneficiamento do cacau

4,26
3,00

14,00
7,00

12,50
4,00

0,26 4,26

2,50 2,50

Total de dias 298,58 4,58 23,08

( 1 . N) Inclul mao-de-obra de tratorista.
Fonte: Sumário do Processo Produtivo da Lavoura Cacaueira nas

Condiç6es do Estado de são Paulo - PECASP, 1S83~
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ANEXO IX .~ Material Consumido na Formaç~o (1) de 20 Hectares de Cacau
sob Mata Raleada. Região Litorânea, Estado de são Paulo. 1985

Especificação Unidade de Medida 'Quàntidade

Herbicida 1 litro

26.400,0

68,4

36,0

11,4

0,7

1,1

8,0

40,0

40,0

20,0

160,0

0,6

26,7

1,4

1.3

1,4

1,0

10,6

,
r"

Muda de cacau unidade

Calcário dolomítico tonelada

Adubo orgânico (esterco de galinha) tonelada

Superfosfato simples tonelada

Sulfato de zinco tonelada

Cloreto de potáSSiO tonelada

Adubo formulado (20-5-15) tonelada

Herbicida 2 quilograma

Detergente litro

Formicida quilograma

Inseticida 1 litro

Inseticida 2 quilograma

Inseticida 3 litro

Inseticida 4 litro

Fungicida 1 quilograma

Fungicida 2 quilograma

Espalhante adesivo litro

1( ) Corresponde ao período ano zero (pré-plantio) ao 39 ano.

Fonte: SUmário do Processo Produtivo da Lavoura Cacaueira nas Condições do
Estado de são Paulo - PECASP, 1983.
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x .- Coeficientes Técnicos Necessários para a Formação
de 1 Hectare de Cacau sob Bananal, Região Litorâ-
nea, Estado de são Paulo, 1985

ANEXO

(Continua)

Operação Dias de serviço/ha
~ 1 ) ~Mao-de-obra( Maquina Equipamentos

Derrubada total da mata
Coivaramento
Aceiramento
Queima
Balizamento
Drenagem
Coleta e preparo de mu
das de banana
Estaqueamento
Coroação
Coveamento
Calagem e adubação (cal
deação)
Capina da banana
Plantio de mudas (bana-
na e cacau)
Replantio de falhas (ba
nana e cacau) -
Aplicação de herbicida
Colheita de banana
Roçada de cacau e limp~
za geral
Desbaste, limpeza e er-
radicação parcial do bananal
Controle de formigas

40,00
7,00
7,00
2,00
6,00

10,00

16, OO

12,26
6,00

16,00
24,00

0,26 0,26

12,26
16,00

0,260,26

18,26 0,26 0,26

3,26
10,52
23,52

0,26
0,52
0,52

0,26
10,52
0,52

45,00

46,00
6,00

(1) Inclui mão-de-obra de tratorista.

Fonte: Sum~rio do Processo Produtivo da Lavoura Cacaueira nas
Condiç6es do Estado de são Paulo - PECASP. 19a~.
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ANEXO X Coeficientes T~cnicos-Necess~~ios para a Formaç~o
de 1 Hectare de Cacau sob Bananal. Regi~o Litorâ-
nea. Estado de S~o Paulo. 1985

(Conclusão)

Operaç~o Dias de serviço/ha
N 1 ~Mao-de-obra( ) Maquina çquipamentos

Tutoramento de mudas
desequilibradas
Planiio de ~rvores (que
bra-vento e so rnb rearne nt o J
Pulverizaç~o contra M~l
de Sigatoka
Desbrota e limpeza do
cacau

9.00

4.13 O. 1 3 0,13

36.00 4.00 36.00

Calagem em cobertura
Adubação completa em
cobertura
Aplicação conjunta de
inseticida e fungicida
Poda e limpeza
Escoramento e vistoria

4,00
10.26 0.26 0.26

16.52 0.52 0.52

4.26
3,00

14.00

0,26 4.26

Poda de formaç~o
Colheita do cacau

7.00
12.50
4,00

2,50 2.50
Beneficiamento do cacau

Total de dias 435.75 9,75 71 ,75

(1) Inclui mão-de-obra de tratorista.

Fonte: Sumário do Processo Produtivo da Lavoura Cacaueira nasl

Condições do Estado de são Paulo - PECASP, 1983.
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ANEXO XI.- Material Consumido na Formação (1) de 20 Hectares de Cacau sob
Bananal, Região Litorânea, Estado de são Paulo, 1985

Especificação Unidade de Medida Quantidade

Muda de cacau
Muda de banana
Muda de grevílea
Muda de farinha-seca
Calcário dolomítico
Adubo orgânico (esterco de galinha)
Superfosfato simples
Sulfato de zinco
Cloreto de potássio
Adubo formulado (20-S-15J

unidade
unidade

26.400,0
26.400,0
4.000,0

660,0
68,4
36,0
11,4
0,7
1,1

Herbicida 1
Herbicida 2
Detergente
Formicida
Inseticida 1
Inseticida 2
Inseticida 3

unidade
unidade
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
litro

8.0

40,0
40,0
20,0

160,O
0,6

26,7
1 ,4

Inseticida·4
Inseticida 5
Fungicida 1
Fungicida 2
Fungicida 3
Fungicida 4
Esp~lhante. adesivo

quilograma
litro

quilograma
litro

quilograma
litro
litro 1 ,3

quilograma
quilograma
quilograma
quilograma
litro
litro

11,O

1,0
1,4

96,0
6.400,0

10,6
\.

1 ~ (_. )( ) Corresponde ao perlodo ano zero pre-plantlo ao 39 ano.

Fonte: Sumário do Processo Produtivo da Lavoura Cacaueira nas Condições do
Estado de são Paulo - PECASP, 1983~
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ANEXO XII .- Coeficientes Técnicos Necessários para a Manuten-
ção de 1 Hectare de Cacau sob Mata Raleada. Região
Litorânea. Estado de são Paulo. 1985

Dias de serviço/ha
Operação ~ 1Mao-de-obra( ) Máquina Equipamentos

Roçada de cacau e
limpeza geral 5,00

Desbrota e limpeza 58,00

Controle de formigas 58.00

Calagem em cobertura 148,77 3,77 3,77

Aplicação de herbicida 32,77 3,77 32.77

Adubação completa em
cobertura 189,54 7,54 7,54

Aplicação conjunta de
inseticida e fungicida 3,77 90.77

Escoramento e vistoria 122.00

Poda de formação. 12.00

Poda de manutenção 450,00

Colheita do cacau 1.033.00 207,00 207,00

Beneficiamento do cacau 225,00

Total de dias 2.424.85 225.85 34L 85

(1) Inclui mão-de-obra de tratorista.

Fonte: Sumário do Processo Produtivo da Lavoura Cacaueira nas
Condiç6es do Estado de são Paulo - PECASP. 1983 ..



• 1 31 •

ANEXO XIII.- Material Consumido na Manutenção (1) de 20 Hectares de Cacau
sob Mata Raleada, Região Litorânea, Estado de são Paulo, 1985

Especificação Unidade de Medida Quantidade

Calcário dolomitico tonelada 661,2

Adubo formulado (20-5-15) tonelada 326,0

Herbicida 1 litro 72,5

Herbicida 2 quilograma 72,5

Detergente litro 43,5

Formicida quilograma 1.160,0

Inseticida 1 litro 8,7

Inseticida 2 quilograma 1.160,0

Inseticida 3 litro 20,3

Inseticida 4 litro 20,3

Inseticida 5 tubo 82,0

Fungicida 1 quilograma 20,3

Fungicida 2 quilograma 26,1

El3palhante adesivo litro 26,1

(1) Corresponde ao período 4~ ao 32~ ano.

Fonte: Sumário do Processo Produtivo da Lavoura Cacaueira nas Condições do
Estado de são Paulo - PECASP, 1S53 ..
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ANEXO XIV .- Coeficientes Técnicos Necessários para a Manuten-
ç~o de 1 Hectare de Cacau sob Bananal, Regi~o Li-
torânea, Estado de São Paulo, 1985

Operação Dias de serviços/ha
- 1 ~Mao-de-obra( ) Maquina Equipamentos

Roçada do cacau e lim
peza geral
Desbrota e timpeza
Desbaste, limpeza e er
radicação parcial do
bananal
Controle de formigas
Calagem em cobertura
Aplicação de herbicida
Adubação completa em
cobertura
Aplicação conjunta de
inseticida e fungicida
Escoramento e vistoria
Colheita da banana
Pulverização contra Mal
de Sigatoka
Poda de formação
Poda de manutenção
Erradicação do bananal
Colheita do cacau
Beneficiamento do cacau

8, OO

58,00

14,00
57,00

148,77
32,77

3,77
3,77

3,77
32,77

189,54 7,54 7,54

90,77
122,00
16,26

3,77 90,77

0,26 0.26

5,62
12, OO

450,00
8.00

1.033.00
225,00

0.62 5,62

207,00 207,00

226.73Total de dias 2.470,73 347,73

(1) Inclui mão-de-obra de tratorista.

Fonte: Sumário do Processo Produtivo da Lavoura Cacaueira nas
Condições do Estado de são Paulo - PECASP, 1983.
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ANEXO XV ~ 1,- Material Consumido na Manutençao ( ) de 20 Hectares de Cacau
sob Bananal, Região Litorânea, Estado de são Paulo, 1985

Especificação Unidade de Medida Quantidade

Calc~rio dolQmitico tonelada 661,2
Adubo formulado (20-5-15) tonelada 326,0

Herbicida 1 litro 72,5'

Herbicida 2 quilograma 72 ,5

Detergente litro 43,5

Formicida quilograma 1.160,0

Inseticida 1 .l í t r-o 8,7

Inseticida 2 quilograma 1;160,0

Inseticida 3 litro 20,3

Inseticida 4 litro 20,3

Inseticida 6 tubo 82,0

Fungicida 1 quilograma 20,3

Fungicida 2 quilograma 14,5

Fungicida 3 quilograma 24,0

Fungicida 4 litro 1.000,0

1( ) Corresponde ao período 49 ao 329 ano.

Fonte: Sum~rio do Processo Produtivo da Lavoura Cacaueira nas Condições do
Estado de S~o Paulo -PECASP, 1983.


