
Capacitação de produtores rurais para produção 
de Cacau sob a Mata Atlântica no sul da Bahia com 

sustentabilidade econômica, social, cultural e ambiental

A família de chocolate Vohang, desenvolvida pelo Instituto Chocolate, e a CEPLAC, 
participará desta festa mundial do sabor no próximo evento em Paris, fazendo parte 
do Programa de Marketing Territorial do Sul da Bahia para difundir o que se faz de 

bom em nosso País! 

O que o Chocolate tem a ver com tudo isto?

Salon du Chocolat 
de Paris

O cacau produzido no sul da Bahia vem sendo premiado 
no Salon du Chocolat de Paris e com ele se faz os mais 
apreciados chocolates do mundo.

bilidadeCabruca



O Instituto Chocolate  
lança um olhar criativo e 
inovador sobre o modo 
Cabruca de cultivar 
cacau e decide criar o 
Programa 
Cabrucabilidade para 
ajudar a dar maior 
impulso a seus efeitos 
econômicos, sociais, 
culturais e ambientais e 
apoiar instituições, 
cientistas, técnicos e 
agricultores a 
continuarem produzindo 
cacau no sul da Bahia 
conservando a Floresta 
de maior biodiversidade 
do planeta.
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Despertar autoridades, 
produtores rurais

e a sociedade em geral para 
o valor do uso 

criativo e da gestão 
responsável desse 

patrimônio natural é a 
causa que abraçamos.



É uma iniciativa do Instituto Chocolate, 
entidade civil de direito privado, sem fins 
econômicos, desenvolvida agronomicamente 
pela BIOFÁBRICA, pela Fundação Pau Brasil e 
pela CEPLAC (Comissão Executiva do Plano da 
Lavoura Cacaueira), órgão federal de ciência e 
tecnologia do Ministério da Agricultura, que 
tem reconhecimento nacional e internacional 
pela expertise em sistemas agroflorestais 
tropicais - SAF e pela vasta experiência nos 
dois Biomas de importância nacional: a Mata 
Atlântica e a Floresta Amazônica.  

O que é
Cabrucabilidade é um programa de ações 
integradas que envolve pesquisa, extensão 
rural, transferência e difusão de tecnologia, 
educação produtiva e ambiental e 
associativismo com o objetivo de capacitar os 
cacauicultores do Sul da Bahia a produzir 
Cacau em harmonia com a Mata Atlântica.

Apoio
da pesquisa

O Centro de Pesquisa do Cacau - órgão da 
CEPLAC no Sul da Bahia - é considerado o 
mais importante do mundo em cultivo 
tropical e dispõe de laboratórios de 
Fitopatologia, Agrotoxicologia, Análise de 
Formulações, Fertilidade de Solos, 
Microbiologia, Biotecnologia, Cultura de 
Tecidos, Fisiologia Vegetal, Tecnologia de Pós-
Colheita, Bio-controle, Planta Piloto de 
produção de agentes biocontroladores de 
doenças, Planta Piloto para beneficiamento 
de cacau, Biblioteca especializada em 
agricultura tropical, Herbário de referência 
da Mata Atlântica e uma Rede Meteorológica. Sede regional da Ceplac na Bahia -

O Instituto Chocolate e a HAVAN desenvolvem um 
programa de marketing territorial no qual prevê o 
reconhecimento pela UNESCO da CEPLAC como um 
Bem Público Mundial e seu acervo científico como 
Bem Imaterial da Humanidade.

Produtores rurais participam de 
Dia de Campo sobre melhores 
práticas no cultivo do cacau.

Iniciativa 
e suporte

O Centro de Extensão da CEPLAC tem uma rede de 50 escritórios de 
prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural em mais 

de 90 municípios e 26 mil agricultores do Sul da Bahia.

Assistência Técnica e Extensão Rural

P R O G R A M A
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O Instituto BIOFÁBRICA, por sua vez, 
desenvolve a partir de 2018 o Programa 
REPLANTAR, convergente com os objetivos e 
conveniado com o Programa 
CABRUCABILIDADE, através do qual prevê em 
24 meses a ações em 400 mil hectares de 
Cabruca e em sistemas agroflorestais, plantio 
de 2 milhões com mudas de essências 
frutíferas, sobretudo cacaueiro. 

O Instituto Chocolate vêm potencializando o 
programa CABRUCABILIDADE ao desenvolver 
importantes parcerias estratégicas com a 
CEPLAC, o Instituto Biofábrica (Governo do 
Estado da Bahia), Fundação Roberto Marinho 
(em entendimentos), SENAR-Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural, o SEBRAE-Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas, a SBSAF- Sociedade Brasileira de 

Na região da Mata Atlântica do Sul da 
Bahia, onde mais se produz cacau no Brasil, 
a diversidade de espécies ou biodiversidade 
é característica marcante. 
Na década de 90, o Centro de Pesquisas do 
Cacau registrou 548 espécies de plantas 

COOPERCABRUCACOOPERCABRUCACOOPERCABRUCA

Sistema Agroflorestal, a Universidade Estadual 
de Santa Cruz-UESC, a AMURC - Associação dos 
Municípios da Região Cacaueira, a FUNPAB-
Fundação Pau Brasil, a Coopercabruca e 
Secretarias de Agricultura das prefeituras dos 
municípios de Itabuna, Jussari e Ibirapitanga 
para gerar sinergia e facilitar o alcance dos 
objetivos.

Não estamos sós!

Reflorestar!!!

geneticamente melhorados desenvolvidos pelos 
cientistas da CEPLAC, que anularão cerca de 40 
mil toneladas de CO2 da atmosfera.
Este ambicioso programa, com suporte do 
Governo do Estado da Bahia, promove o 
reflorestamento prioritariamente de espécies 
da Mata Atlântica ameaçadas de extinção, tais 
como o pau brasil, produzidas pela própria 
Biofábrica.

lenhosas em apenas um hectare na fazenda 
Capitão, município de Uruçuca-Ba, sendo 
essa área considerada a de maior 
biodiversidade do planeta. Em 2000, a sua 
relevância foi destacada pela UNESCO que a 
considerou como “Sítio do Patrimônio Mundial 

INSTITUTO 
CHOCOLATE

P R O G R A M A
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É um modo de produção com mais 
de 250 anos de prática realizada 
pelos pioneiros agricultores no Sul 
da Bahia que chega até os dias 
atuais e consiste no cultivo do 
cacau no bioma mata atlântica 
sem precisar derrubar árvores 
indiscriminadamente ou dizimar 
àreas de floresta.

Há cerca de 20 anos, o modo 
Cabruca de produzir cacau chamou 
a atenção de estudiosos, 
pensadores e técnicos da CEPLAC, 
CNPC e da Fundação Pau Brasil 
pela capacidade de gerar serviços 
e ativos ecossistêmicos, tais como 
a conservação dos recursos 
hídricos, biodiversidade de flora e 
fauna, riqueza de espécies 
arbóreas, conservação do solo, 
resgate e fixação de carbono da 
atmosfera e conectividade. Eles 
elaboraram um conceito 
abrangente para integrar ações 
sustentáveis econômica, social, 
cultural e ambiental num plano de 
desenvolvimento contemporâneo 
para o Sul da Bahia e o 
denominaram de Conservação 
Produtiva, fundamentado no 
modo Cabruca de produzir cacau. 

As ações de produção de cacau sob espécies 
arbóreas da floresta no Sul da Bahia de forma 
sustentável foram, assim, sistematizadas, 
estudadas, testadas pela CEPLAC e acabou 
alcançando o status de Decreto. O Decreto Nº 
15180 de 02/06/2014, foi proposto pela 
Secretaria do Meio Ambiente e aprovado pelo 
governo do Estado da Bahia.

No Diário Oficial do Estado a Cabruca é assim 
definida: Art. 15. Entende-se por cabruca o 
sistema agrossilvicultural com densidade 

A Conservação Produtiva - 
Sistema Agroflorestal 
Cacau Cabruca - foi a 9ª 
premissa brasileira na 
Conferência Mundial 
Ambiental Rio+20, em 
2012, reconhecida pelo 
Ministério da Agricultura 
como sistema de produção 

Esta percepção foi sistematizada e virou livro. O livro 
Conservação Produtiva foi escrito, divulgado e debatido 
e serviu de referência para um projeto agrícola impar no 
mundo, denominado Projeto Barro Preto, conduzido por 
10 anos pela pesquisa e extensão da CEPLAC junto a 11 
fazendas de cacau para testar a aplicação 
multidisciplinar dos princípios da Conservação Produtiva. 

arbórea igual ou maior que 20 (vinte) indivíduos 
de espécies nativas por hectare, que se 
fundamenta no cultivo em associação com 
árvores de espécies nativas ou exóticas de forma 
descontínua e aleatória no bioma Mata Atlântica.

Hoje, o produtor tem segurança jurídica e 
autorização legal obtida junto ao Instituto do 
meio Ambiente-INEMA para manejar a cabruca de 
acordo com projeto técnico elaborado pelos 
técnicos da CEPLAC e de outras instituições 
autorizadas.

A Cabruca encontra a Ciência 
Cabruca vira sistema e Lei

O que é
Cabruca

Autoridades e técnicos definem a 
regulamentação da Lei da Cabruca.

É um neologismo encontrado pelo Instituto 
Chocolate para denominar o programa que 
enfeixa um conjunto de ações sustentáveis - 
econômica, social, cultural e ambientalmente - 
realizadas na relação cacaueiro-floresta 
atlântica em proveito simultâneo do produtor 
de cacau, da sociedade e do planeta.

O nome 
CABRUCABILIDADE

P R O G R A M A
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O que faz o Programa

Produtores da
COOPERCABRUCA 
assistem palestra sobre 
Planejamento e Gestão 
Sustentável do Imóvel Rural.

“O Estado brasileiro se faz presente no sul da Bahia através da CEPLAC, uma instituição de 
ciência e tecnologia com admirável acervo de realizações e com potencial para fazer muito 
mais. Como entidade do terceiro setor, o Instituto Chocolate pretende unir-se à iniciativa 
privada e montar o programa Cabrucabilidade para agregar esforços ao trabalho da Ceplac 
e dos produtores de cacau que demonstram compromisso com o ambiente.” 

“Com muita fé no futuro do cacau e no desenvolvimento do sul da Bahia, o Instituto 
Biofábrica desenvolve agora em 2018 o projeto REPLANTAR, sintonizadíssimo com tudo o 
que faz a CEPLAC e instituições com responsabilidade ambiental.
Estamos solidários com o Programa Cabrucabilidade, parabenizando o Instituto Chocolate e 
saúdo a chegada de possíveis parceiros da iniciativa privada.

As forças mundiais responsáveis pelo estudo das principais questões e a defesa do meio ambiente tem 
programas extraordinários de apoio e incentivo ao trabalho correto e sustentável na agricultura. O sul 
da Bahia – produtores e a Ceplac - já vem exercitando a Conservação Produtiva e o sistema Cabruca na 
Mata Atlântica, que é tudo o mundo quer. O que precisa agora e fazer este mundo perceber o sul da 
Bahia, seu trabalho limpo para acessarmos programas com Fundo Verde, Fundo do Clima, Carbono, 
Rede++ etc. A hora é esta!

“Muito me honra ser reconhecido como um dos pais da Conservação Produtiva, honra que divido com 
grandes companheiros como Walace Setenta, Laércio Pinho, Fernando Rios e tantos outros. A 
Conservação Produtiva é um conceito novo, fundamento no centenário modo Cabruca de produzir 
cacau, agora abraçado pela ciência, que tem um potencial enorme a ser explorado. Esta associação 
harmônica cacau/mata atlântica permite o desenvolvimento de projetos criativos, que, com certeza 
o mundo vai conhecer, na área da música como o fantástico Violão Cabruca, da medicina, da 
floricultura, meliponicultura, piscicultura e da matéria prima para o mais nutritivo e saboroso 
chocolate do mundo... Isto é CABRUCABILIDADE!!!”

P R O T A G O N I S M O

“Este programa Cabrucabilidade vem ao encontro das responsabilidades que a Ceplac tem 
junto aos produtores de cacau, ou seja, produzir mais, com melhor qualidade, 
diversificação econômica e respeito à natureza. A instituição tem a obrigação de oferecer o 
apoio da pesquisa e da assistência técnica e extensão rural a iniciativas como estas.”

Erlon Botelho, 
Coordenador do Instituto Chocolate.

Lans Almeida, diretor do Instituto Biofábrica.

Dan Lobão, Sociedade Brasileira de Sistemas
Agroflorestais e Coordenador científico do Instituto Chocolate.

Professor Rogério Ruschel, coordenador do programa de Marketing Territorial do sul da Bahia 
desenvolvido pelo Instituto Chocolate.

Executa o Plano de Trabalho definido anualmente pelo Instituto Chocolate e discutido com 
todos os parceiros.

Estimula e promove o reconhecimento público ao trabalho de cientistas, técnicos e instituições 
que trabalham em prol do desenvolvimento e da gestão responsável do patrimônio natural, 
cultural e ambiental.

Atrai técnicos e cientistas renomados para colaborar com o programa.

Apoia o trabalho de produtores rurais ao estimular a ação cooperativa, o aperfeiçoamento do 
processo de produção do cacau cabruca, promove palestras e dias de campo sobre novas 
tecnologias, produtividade, melhoria da qualidade e agregação de valor de seus produtos e a 
diversificação econômica e de cultivos em suas propriedades.

Dá suporte ao trabalho de pesquisa, extensão rural, transferência e difusão de tecnologia, 
educação produtiva, ambiental e associativismo realizadas pelas instituições conveniadas.

Edita publicações técnicas e produz filmes técnicos em vídeo para difusão entre os produtores 
rurais.

Edita o Calendário Agrícola Anual com as práticas recomendadas mês a mês pela Ceplac e 
produz e veicula programas de rádio e teasers de TV em apoio à ação produtiva sustentável dos 
26 mil produtores rurais do sul da Bahia.

P R O G R A M A
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Raúl Valle, 
diretor de Pesquisa e Extensão da CEPLAC.

CONTATO:
Dan Érico Lobão - Assessoria Cietífica
Eng. Florestal, DSc  
Tel: (73) 99147-2233   E-mail: lobao.dan@gmail.com


