A cajucultura tem no Nordeste relevante importância
socioeconômica, com 742.222 hectares, onde
predominam áreas da agricultura familiar. No Ceará
destacam-se a Associação Comunitária de Barreira
(PA-Rural) e a Central de Cooperativas COPACAJU,
entre os grupos organizados da agricultura familiar que
produzem amêndoa de castanha de caju.
O PA-Rural trabalha desde 1989 na organização de
cajucultores familiares do município de Barreira, com
20 minifábricas, das quais quatro adquiriram autonomia
na comercialização para os mercados regional,
nacional e internacional.
A COPACAJU, com dez minifábricas associadas por
meio de projeto da Fundação Banco do Brasil (FBB), foi
inaugurada em 2005 e abrange os municípios de
Aracati, Chorozinho, Fortim, Granja, Icapuí, Ocara,
Pacajus, Tururu.

Juntos, os parceiros desenvolvem o Projeto
“Qualificação da cajucultura familiar para o acesso a
mercados diferenciados”.
Com o apoio dos parceiros, construiu-se um processo
abrangente para a melhoria de qualidade da amêndoa,
certificação orgânica e comércio justo, visando garantir
o acesso dos produtos aos mercados nacional e
internacional.
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Qualificação da Cajucultura
Familiar para acesso a
mercados diferenciados

Capacidade de Produção
O PA-Rural processa anualmente 120 toneladas de
amêndoas de castanhas de caju, sendo 40% da
produção comercializada no mercado interno e 60%
para o mercado internacional.
A COPACAJU possui capacidade de produção anual de
oito toneladas de amêndoas de castanhas de caju.

Metodologia
A metodologia baseia-se nos princípios da
agroecologia e na construção coletiva do conhecimento
pela gestão participativa, envolvendo os agricultores
com igualdade de gênero e geração.

A certificação é trabalhada em grupo, dando a
possibilidade de planejar a produção por meio de
contrato com os compradores, garantindo quantidade,
qualidade e regularidade, com melhoria de preço aos
produtores. O modelo de gestão foi construído de forma
descentralizada, dando autonomia aos grupos em torno
das minifábricas, das quais poderão surgir associações
e cooperativas.

Participação em Feiras
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O Projeto
Em 2007, formou-se um grupo de apoio aos
empreendimentos, composto por instituições como a
Embrapa Agroindústria Tropical, o SEBRAE, a
Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará
(NUTEC), a Fundação Konrad Adenauer, o Serviço de
Cooperação Alemã (DED), a Cooperação Alemã para o
Desenvolvimento (GTZ), o Banco do Nordeste e o
Núcleo de Iniciativas Comunitárias (NIC).

PA-Rural:
Sala Caatinga Cerrado - BioFach/ExpoSustentat
América Latina (São Paulo, 2007, 2008)
Feira Nacional da Agricultura Familiar (Brasília, 2007;
Rio de Janeiro, 2008)
Salone Del Gusto do Terramadre (Turim, Itália, 2008)
BioBrazilFair (São Paulo, 2009)
COPACAJU:
Salão do Turismo (São Paulo, 2009)
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Resultados

Parceiros

Além de capacitação, consultorias e assistência técnica
para certificação e a elaboração de um estudo de
viabilidade econômica para mercados, o Projeto
proporcionou a criação de uma identidade visual para
os dois empreendimentos e o desenvolvimento de
embalagens e logomarcas adequadas às exigências
dos mercados. Em Barreira, foram certificados os
primeiros 39 produtores do PA-Rural pelo Instituto de
Mercado Orgânico (IMO), com certificação orgânica e
para o comércio justo. O Ministério de Desenvolvimento
Agrário (MDA) aprovou o projeto “Preparação de
grupos da cajucultura familiar de Barreira - Ceará para a
certificação orgânica”, garantindo acompanhamento
técnico e formação no biênio 2010/2011. A COPACAJU
teve projeto aprovado pelo SEBRAE para a certificação
de propriedades no comércio justo.
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Contatos

PAR
RURAL
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BARREIRA - ACB
Rua Boanerges Jacó, 122 - Centro CEP 62795-000 Barreira, CE
Tel.: (85) 3331.1171 Fone/Fax: (85) 3331.1350
E-mail: parural@yahoo.com.br

central de cooperativas

Central de Cooperativas Copacaju Ltda.
BR 116, km 44,5 CEP 62870-000 Distrito Industrial de Pacajus, CE
Tel.: (85) 3348.1018/9989.6643 ou 9962.9910
E-mail: copacaju@gmail.com

Autores
Ângela Küster
Fundação Konrad Adenauer

Enio Giuliano Girão
Embrapa Agroindústria Tropical

José Iramilson da Costa Pereira
Núcleo de Iniciativas Comunitárias de Barreira

Pollyanna da Silva Quemel
Fundação Konrad Adenauer

Francyálisson Lima de Oliveira
Estagiário Embrapa/UFC

João Batista Salmito Alves de Almeida
Adagri

QUALIFICAÇÃO DA
CAJUCULTURA FAMILIAR
PARA ACESSO A
MERCADOS DIFERENCIADOS

