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Segundo maior produtor de cacau do País, perdendo 
apenas para a Bahia, o Pará nunca esteve tão apegado ao 
cacau. O Estado, que abriga parte da Floresta Amazônica, 
berço do fruto, está em plena ascensão produtiva e, se-
gundo previsões do governo local, até 2020 espera dobrar 
o cultivo, hoje em 80 mil toneladas ao ano. “Como nunca 
sofremos com pragas como a vassoura-de-bruxa (que de-
vastou as plantações de cacau da Bahia na década de 1990), 
acredito que atingiremos esse objetivo. O cacau é o princi-
pal foco de nossas políticas agrícolas”, diz o secretário de 
Agricultura do governo do Pará, Andrei Gustavo Castro. 
Na pauta estão pesquisas de espécies mais resistentes e for-
mação de produtores cacaueiros, realizadas com o apoio 
da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira  
(Ceplac), órgão ligado ao Ministério da Agricultura.

Boa parte dessa força paraense no cultivo do cacau 
pode ser vista durante o Festival Internacional do Cho-
colate e Cacau, consagrado evento realizado há seis anos 
na Bahia, que teve sua segunda edição em Belém (PA) 
este ano, reunindo importantes representantes do setor. 
Um deles é a brasileira Harald, que produz um de seus 
chocolates premium, o Harald Melken 70% Amazônia, 
com cacau paraense. Outros nomes de peso que encon-
tram no Pará a matéria-prima para seus chocolates são 
a belga Barry Callebaut e o conglomerado Cargill, que 
usam o fruto da região de Tomé-Açu, onde se produzem 
três mil toneladas anualmente. 

Mas o título de maior produtora de cacau é de Medici-
lândia, no sudoeste do Estado, responsável por 35 mil to-
neladas por ano. Lá está a Cooperativa Agroindustrial da 
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Produtores e chefs do Pará mostram sua paixão pelo chocolate  
e se esforçam para cultivar um fruto de qualidade na região
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a 1,5 km de Belém, caiu nas graças dos chefs Felipe e 
Thiago Castanho, do restaurante Remanso do Bosque. 
Hoje seu produto, preparado com 100% de cacau, de 
textura rústica, amargor intenso e notas aromáticas úni-
cas, embrulhado numa folha do cacaueiro, ganhou fama 
além das fronteiras do Estado.

A cultura do chocolate também tem empolgado outros 
chefs da região, como Ângela Sicilia, do restaurante Fa-
miglia Sicilia, que, no ano passado, comprou uma máqui-
na para transformar as amêndoas do cacau em chocolate. 
“Sua pureza lembra o belga, se não for melhor”, elogia 
a chef. Por esse motivo, Fabio Sicilia, sócio e irmão de 
Ângela, pretende inaugurar, no segundo semestre, uma 
marca própria de chocolates. 

Mas, na opinião de muitos profissionais, ainda falta um 
longo caminho para a evolução do mercado local. “Boa 
parte do fruto produzido na região da Transamazônica 
é escoada para outras regiões do País e retorna para nós 
processada”, diz Ângela. A dificuldade de acesso também 
é enfrentada pela chef Daniela Martins, do paraense Lá 
em Casa. “Ainda não há produção suficiente para que eu 
possa utilizá-lo durante o ano todo.”

A chef chocolatière venezuelana Maria Fernanda Di 
Giacobbe, embaixadora do cacau de seu país e proprie-
tária da marca Kakao, esteve no Festival do Chocolate e 
acredita no crescimento qualitativo da produção. “É mui-
to importante que se produza para as grandes indústrias, 
mas também é preciso que se valorizem as variedades na-
tivas.” Para a francesa Chloe Doutre-Roussel, especialista 
em chocolate, que também esteve no festival, é cedo para 
prever o futuro do mercado paraense. “Ainda não é um 
Estado influente, mas tem um terroir riquíssimo. Acredito 
que um dia ainda vai se ouvir falar muito do Pará.” 

No alto, a especialista francesa Chloe Doutre-
Roussel em visita à plantação de cacau 
em Tomé-Açu. À dir., a chef Ângela Sicilia, 
do Famiglia Sicilia, e, acima, a chef Daniela 
Martins, do Lá em Casa, ambos em Belém (PA)
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Transamazônica (Coopatrans), que em 2010 montou a pri-
meira fábrica de chocolate da região. “É a prova de que a 
Amazônia pode ser também um bom produtor de chocola-
te e contribuir para a geração de emprego e renda do muni-
cípio”, afirma Ademir Venturin, presidente da Coopatrans.

Não é só a indústria que tem ganhado visibilidade na 
produção da iguaria. Dona Nena, que faz chocolate de 
forma artesanal e em pequena escala na ilha do Combu, 


