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A construção de um caminho novo para a cacauicultura e a busca do desenvolvimento rural sustentável
 Projeto Barro Preto de Conservação Produtiva

A primeira experiência de um concei-
to novo – a Conservação Produtiva, que 
sistematiza o cultivo do cacaueiro sob a 
Mata Atlântica levando em conta os as-
pectos econômicos, sociais e, sobretudo 
ambientais – está sendo desenvolvida no 
Município de Barro Preto, centro da re-
gião cacaueira, no sul da Bahia.

É um projeto inédito, denominado 
Projeto Agrossilvicultural Barro Preto, 
que começa a partir da constatação do 
“índice de preservação do bioma mata 
atlântica” divulgado pela Fundação SOS 
Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE) ao apon-
tar Barro Preto como o segundo maior 
município brasileiro em preservação da 
Mata Atlântica e o primeiro colocado 
na Bahia, com 90% da área preservada. 
Mas, que, apesar destes índices positi-
vos, o município vê hoje este patrimônio 
natural ameaçado pela crise da cacaui-
cultura, com a diminuição quantitativa 
e qualitativa dos remanescentes da Mata 
Atlântica e da área cultivada com cacau.  
Esta área aos poucos vai sendo desma-
tada e substituída por pastagens, além 
da consequente exploração irracional e 
ilegal das árvores que compõem o som-
breamento do cacaueiro e a vegetação 
natural em áreas circunvizinhas.

A preservação desse rico universo 
florestal até os dias atuais deve-se ao 
sistema de cultivo denominado cacau 
“cabruca”, termo empregado para ca-
racterizar a forma como os colonizado-
res implantaram a lavoura de cacau no 
sub-bosque da mata primária no sul da 
Bahia. Este tipo de exploração é precur-
sor dos sistemas agroflorestais e provoca 
baixo impacto ambiental, possibilita a 
coexistência quanto a uso, preservação e 
produção no mesmo espaço e estabelece 
a Conservação Produtiva.

A exploração desordenada e ilegal dos 
recursos florestais permitiu a geração de 
recursos financeiros eventuais para os 
proprietários nos últimos anos, mas não 
ajudou a encontrar saídas para a crise, 
além de acelerar o processo de descarac-
terização do agroecossistema cacaueiro, 
colocando em risco o patrimônio que o 
sistema cacau cabruca conservou por 
mais de dois séculos e meio.

Com base nesta realidade inquietante 
da cacauicultura, quatro instituições com 
atuação em Barro Preto se propuseram a 
delinear um projeto e colocá-lo na prática 
com alternativas para enfrentar os pro-
blemas provocados basicamente pela de-
sestruturação de natureza socioeconômi-
ca da produção de cacau no município. 

Em 31 de dezembro de 2010 foi as-
sinado o Protocolo de Intenções nº 
31/2010 - entre a União Federal, através 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento-MAPA, no ato representa-
do pela Ceplac, a Prefeitura do Município 
de Barro Preto, a MARS Center for Cocoa 
Science e o Sindicato Rural de Barro Pre-
to - publicado no DOU-Seção 3 nº 25, de 
04/02/2011, visando “desenvolver a agri-
cultura do Município de Barro Preto de 
forma sustentável através de instalações 
de áreas demonstrativas na propriedade 
do participante e que possibilitem resul-
tados econômicos, sociais e ambientais, 
com vigência de 05(cinco) anos, contados 
da data de sua assinatura”.

A partir de fevereiro de 2010 foram 

sendo organizadas as etapas de execu-
ção, com a missão de promover o desen-
volvimento sustentável das regiões pro-
dutoras de cacau e a visão geral de um 
projeto que pretende se tornar referência 
na conservação produtiva e também na 
adequação ambiental dos imóveis rurais 
da região cacaueira da Bahia.

Para tanto, foram definidos no proje-
to objetivos gerais e específicos de curto, 
médio e longo prazos e divididas as com-
petências entre os parceiros. Ficou esta-
belecido como objetivo geral a promoção 
em bases sustentáveis da conservação 
produtiva dos imóveis dedicados à explo-
ração da cacauicultura, com a viabilização 
de 40 imóveis rurais até o ano de 2015.

Os objetivos específicos de curto prazo 
visam por sua vez aprimorar e melhorar a 
infraestrutura de acesso e escoamento da 
produção agrícola na zona rural do mu-
nicípio; garantir a conservação de bens 
públicos globais, serviços ecossistêmicos 
e ativos ambientais nas áreas do projeto; 
proporcionar adequação ambiental (Re-
serva Legal e Área de Preservação Per-

manente) dos imóveis rurais com base 
na legislação – certificação, conservação 
produtiva, plano anual de operações nas 
unidades demonstrativas escolhidas; e 
melhorar o nível gerencial e a capacida-
de de adoção de tecnologias nos imóveis 
rurais selecionados.

A médio prazo ficaram definidos os 
objetivos de elevar a produtividade e a 
rentabilidade de áreas com cacau cabru-
ca sob a égide da conservação produtiva; 
incentivar a diversificação da unidade 
produtiva agrícola acatando o zonea-
mento agroecológico – uso múltiplo do 
imóvel rural; gerar procedimentos e fer-
ramentas para aplicação de saberes e 
tecnologias na lavoura do cacau; propor-
cionar treinamento e disseminação da 
cultura da certificação de produtos pro-
venientes da agrossilvicultura cacaueira; 
e aperfeiçoar, fortalecer e expandir par-
cerias entre instituições públicas, priva-
das e a sociedade civil organizada.

A longo prazo o projeto objetiva fa-
vorecer a conservação de fragmentos da 
mata atlântica inseridos na cultura e no 
entorno do agroecossistema cacaueiro; 
contribuir para a conservação e a prote-
ção da fauna em riqueza e abundância; 
conservar os cursos d’água que nascem 
ou cortam os imóveis rurais; melhorar a 
qualidade de vida da população rural en-
volvida; e possibilitar a permanência dos 
produtores com história, cultura e tradi-
ção na exploração da cacauicultura.

A fim de alcançar os objetivos previs-
tos no protocolo de intenções firmado em 
fevereiro de 2011 entre as quatro insti-
tuições parceiras foi realizado encontro 
para definir os fundamentos do projeto, 
tais como responsabilidades e competên-
cias, produtores contemplados, cultivos 
e sistemas de produção escolhidos, custo 
de produção, início do projeto, recursos 
disponíveis para o 1º ano, infraestrutura 
necessária para execução, profissionais 
envolvidos no processo de assistência téc-
nica e extensão rural, treinamento para a 
equipe executora e indicadores de resulta-
dos para medir realização dos objetivos.

A empresa MARS está responsável por 
disponibilizar recursos financeiros para a 
manutenção (mão-de-obra) do 1° ano das 
ações técnicas a serem executadas nas fa-

zendas, sendo reembolsada com 50% no 
4° ano; oferecer equipe para realizar os 
trabalhos de recuperação das áreas – clo-
nagem, adequação de sombra e plantio de 
mudas do 1º ao 4º ano; fornecer insumos 
requisitados para os dois primeiros anos 
e 50% durante 3° ano; prover material ge-
nético para a clonagem dos cacaueiros na 
forma de hastes e mudas de alta produti-
vidade e resistentes à vassoura-de-bruxa; 
viabilizar a regularização ambiental do 
imóvel rural, a averbação da reserva le-
gal e a área de preservação permanente; 
e quitar os custos com a Imaflora para a 
certificação do produto – diagnóstico, 
preparo e auditoria do processo.

A Prefeitura Municipal de Barro Preto 
tem a incumbência de recuperar e conser-
var a malha viária de acesso às unidades 
produtivas; criar e executar campanhas 
de ação social visando ao engajamento 
da comunidade no andamento do proje-
to; articular movimento para a melhoria 
na educação municipal, com foco especial 
nas escolas rurais e alfabetização de adul-
tos; e definir uma política pública munici-
pal voltada para o avanço da qualidade de 
vida e bem-estar dos trabalhadores vin-
culados aos imóveis rurais selecionados.

Na função de representar os produto-
res, o Sindicato Rural de Barro Preto faz a 
adequação da relação de trabalho vigente 
à realidade do projeto; promove ações de 
educação e socialização do saber através 
de treinamentos patrocinados pelo Se-
nar; acompanha e gerencia o processo de 
certificação nas propriedades; e planeja e 
coordena de forma participativa as ações 
para conscientização e fiscalização do pa-
trimônio ambiental do município.

Os produtores rurais, alvo das ações 
do projeto, se comprometem a utilizar 
adequadamente o pacote tecnológico re-
comendado pela Ceplac; colocar os ope-
rários à disposição para qualificação no 
caso da aplicação das tecnologias preco-
nizadas; permitir o uso da propriedade 
para receber produtores em ações me-
todológicas – excursões, demonstração 
de resultados e reuniões; e fornecer in-
sumos e mão-de-obra para a manuten-
ção da lavoura e a colheita da produção. 
O produtor também se propõe a receber 
capacitação em gestão da fazenda, con-

servação produtiva e certificação da pro-
dução de cacau.

A Ceplac, por sua vez, fica encarrega-
da de elaborar, aplicar, orientar e moni-
torar a recuperação das áreas escolhidas 
e a ela está afeta as responsabilidades 
de prestar assistência técnica e extensão 
rural através dos profissionais do Centro 
de Extensão-Cenex vinculados ao Núcleo 
de Extensão de Itabuna; elaborar proje-
tos para viabilização das tecnologias que 
encadeiam a conservação produtiva dos 
imóveis rurais; fornecer através do Cen-
tro de Pesquisas do Cacau conhecimentos 
técnicos em conservação produtiva; ofe-
recer assessoramento na área de adequa-
ção ambiental da propriedade por meio 
da Comissão Técnica de Gestão Ambien-
tal – CTGA; preparar análise de solo, 
água, entre outras; e distribuir sementes 
para a formação de mudas de essências 
florestais nativas da Mata Atlântica.

Para assegurar o desenvolvimento 
rural sustentável, o projeto pretende re-
tomar o crescimento da produção, in-
centivar a preservação ambiental, buscar 
a ampliação dos ativos ambientais e a 
manutenção dos serviços ecossistêmicos 
utilizando a estratégia da conservação 
produtiva, que potencializa os ganhos so-
ciais, econômicos e ambientais ao utilizar 
as tecnologias agrossilviculturais basea-
das nas premissas do baixo impacto.

O trabalho encontra-se em andamen-
to em 12 propriedades e objetiva instalar, 
até o ano de 2015, 40 áreas demonstrati-
vas com tamanhos variando entre um e 
cinco hectares. Começa com o diagnós-
tico das propriedades, visando definir 
quais as áreas destinadas à produção, 
conservação e perservação, e faz-se o in-
ventário e o georreferenciamento das es-
pécies existentes no sombreamento. Em 
termos de produtividade, efetuam-se os 
tratos culturais como a roçagem, a poda, 
a desbrota, a remoção de vassouras, a 
enxertia, o beneficiamento, a aplicação 
de insumos e a adequação do sombrea-
mento, visando sair das atuais 13 arrobas 
para atingir a produtividade média de 60 
arrobas por hectare.

No caso da adequação do sombrea-
mento, a intervenção somente será feita 
em três situações básicas: a) áreas muito 

sombreadas; b) áreas desprotegidas ou 
com sombreamento mal distribuído; e c) 
áreas em que os espécimes do sombre-
amento são indicados para serem subs-
tituídos. Quando houver necessidade de 
supressão e de substituição dos indiví-
duos arbóreos, as propostas deverão ser 
apresentadas ao Inema, órgão ambiental 
competente para a apreciação, em um 
documento técnico denominado ASV – 
Autorização de Supressão Vegetal feito 
com ajuda da Comissão Técnica de Ga-
rantia Ambiental (CTGA) da Ceplac.

Dentre os vários resultados da ação 
deste trabalho despontam a adequação 
das propriedades no que diz respeito à 
reserva legal e APPs, a preservação de  
nascentes e cursos d’água, o plantio de es-
pécies arbóreas raras em risco de extinção 
e a adesão das propriedades ao programa 
Campo Limpo, do governo do Estado da 
Bahia, com o recolhimento de embalagens 
vazias de agrotóxicos utilizados nas áreas 
de produção, a certificação de produtos 
da fazenda e a elevação da auto-estima e 
da confiança do produtor na cacauicultu-
ra como um negócio bom e viável.

O projeto Barro Preto estabeleceu 
indicadores de resultados. À medida em 
que se desenvolve vão se registrando 
ganhos econômicos com a elevação da 
renda obtida tanto pela maior produtivi-
dade do cacau como também pela diver-
sificação de cultivo e o uso múltiplo da 
propriedade. Os ganhos sociais espera-
dos são a geração de emprego, a melho-
ria das condições de vida do trabalhador 
e a elevação do nível de alfabetização do 
homem do campo. Na área ambiental se-
rão contabilizados os planos de manejo 
elaborados, as matrizes arbóreas identi-
ficadas, a área de reserva legal averbada 
e as propriedades certificadas.

Após a fase de execução deste plano pi-
loto, a Ceplac pretende-se levar aos demais 
agricultores, através do seu Centro de Ex-
tensão Rural, a tecnologia e o conhecimen-
to necessários para a implantação de um 
novo e revolucionário modelo, centrado 
na Conservação Produtiva, como alterna-
tiva viável para a superação da crise que 
há mais de duas décadas vem se colocando 
como obstáculo ao pleno desenvolvimento 
da região cacaueira baiana.

Reunião dos parceiros.
Representantes das instituições parceiras fazem reuniões regulares para analisar 
resultados e decidir o rumo do Projeto Barro Preto.

Trabalho de georreferenciamento de árvores de sombra.
Nesta etapa são identificadas a espécie, as coordenadas da planta, a circunferência, 
a altura comercial, a altura total e a altura do engalhamento. São definidos também 
a permanência, o tipo de poda ou a supressão da árvore, bem como avaliado seu 
potencial como matriz para multiplicação.

Abertura de covas.
Utilizadas para recomposição de stand 
de cacaueiros e plantio de mudas para 
sombreamento temporário e definitivo.

Projeto Campo Limpo, do Governo do 
Estado da Bahia.
Recolhimento de embalagens vazias de 
agrotóxicos que foram utilizados nas 
propriedades rurais trabalhadas pelo 
projeto.

Estrada vicinal melhorada.
Aspecto de estrada vicinal com a 
construção de obra de arte localizada na 
área de ação do projeto Barro Preto.

Atendimento médico.
As famílias dos produtores da região 
recebem atendimento em saúde através 
da parceria entre a MARS e a Prefeitura 
Municipal de Barro Preto.

Transporte escolar.
Os alunos são transportados para a Escola 
Virgínia Mars em ônibus oferecidos pela 
prefeitura.

Merenda escolar.
Os alunos recebem merenda escolar 
através da parceria MARS e prefeitura 
municipal.

Exploração do turismo.
Ténicos da Ceplac fazem estudos para 
traçar roteiro de turismo nas propriedades 
trabalhadas pelo projeto Barro Preto.

Área de lazer da escola da MARS.
Os alunos da escola são filhos de 
produtores da região beneficiados pela 
parceria entre a MARS e a Prefeitura 
Municipal de Barro Preto.

Atendimento médico.
As famílias dos produtores da região 
recebem atendimento em saúde através 
da parceria entre a MARS e a Prefeitura 
Municipal de Barro Preto.

Georreferenciamento de mudas.
Definição das coordenadas de mudas 
utilizadas para plantio de sombreamento 
definitivo.


