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fragmentada, degradada e quase extinta.
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APRESENtAÇão 

A região cacaueira vive uma nova experiência, supe-
rar o desafio de construir uma política pública de 
“desenvolvimento agrícola sustentável” baseada em 

um entendimento conjunto de governo, sociedade, políti-
cos e instituições, que seja percebida por todos como um 
instrumento que promova o equilíbrio no uso dos recursos 
naturais, econômicos e com ações intensamente voltadas 
para inclusão social, produtiva e o fortalecimento das insti-
tuições relacionadas.

Nesta obra, os autores apreendem, a partir das realida-
des construídas pela sociedade local, a história, a cultura, 
a economia, o cacau-cabruca, a Ceplac, os remanescentes 
da floresta tropical, a sua paisagem, o seu povo, e cunham 
um novo conceito para a prática da cacauicultura – a Con-
servação Produtiva. Ancorada numa visão conceitual e 
pragmática, sobre: a Mata Atlântica e os ecossistemas asso-
ciados, entendidos como bens públicos globais que devem 
ser respeitados, conservados e preservados; o modus vivendi 
do seu povo, reverenciado; e o “lugar”, a região cacaueira, 
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percebido em uma nova abordagem.
Wallace Setenta e Dan Lobão, entusiasticamente, 

sintetizam e consolidam, neste compêndio, anos de pen-
samento e de prática na lida com o cacau-cabruca, fonte 
inspiradora da conservação produtiva, uma proposta ino-
vadora e revolucionária, num momento em que a região 
vivencia sua pior crise; com a expectativa de inspirar os for-
muladores de políticas públicas, bem como instigar os es-
tudiosos e interessados em aprofundar o tema e a discussão 
de modo a contribuir com o desenvolvimento sustentável 
regional. 

Portanto, fica aqui meu reconhecimento a tão valiosa obra.

Raúl René Valle, PhD
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PREFÁCIo

Este é um livro importante porque coloca a questão 
da conservação produtiva nos seus devidos termos. 
os seus autores, incansáveis estudiosos do tema, não 

se incluem na vertente simplória do ativismo ambiental, 
nem pertencem à dos economistas adeptos da visão produ-
tivista, sem visão de mundo. 

Não emprestam às suas observações um caráter de 
novidade, nem se apresentam como descobridores do que 
existe há 300 anos. Mas dão contribuições importantes na 
sistematização do conhecimento existente, evidenciando 
nuances que na maioria das vezes são tratadas de forma 
parcial.

o trabalho de Wallace Setenta e Dan Lobão, dois 
conceituados técnicos que têm dedicado a sua inteligência 
ao estudo dessas questões muito antes delas se tornarem 
moda, dão uma contribuição extraordinária à reflexão de 
todos aqueles que têm preocupações  com a sustentabilida-
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de no seu sentido amplo.
No que classificam de “linha do tempo da conserva-

ção produtiva”, nessas duas últimas décadas, resgatam os 
esforços de várias entidades e pessoas no sentido de buscar 
soluções consistentes para resolver as questões substantivas 
de uma importante região do país, a  Região Cacaueira. 

De forma clara e didática, desenvolvem ainda todo ar-
cabouço conceitual sobre a conservação produtiva, que é 
de suma importância para nivelar o conhecimento e a com-
preensão daqueles que são surpreendidos a cada momento 
com as mais variadas informações difundidas pela mídia.

 Sem sugerir que as suas ideias sobre os problemas da 
região são definitivas, apresentam elementos substanti-
vos de natureza técnica e informações adicionais que são 
da mais alta importância para que se possa fundamentar 
propostas de solução do ponto de vista ambiental, social 
e econômico. Não têm, portanto, a pretensão de construir 
uma “nova cacauicultura”, gerar informações da maior im-
portância para  se adotar medidas de políticas públicas para 
manter a “velha cacauicultura”.

 os autores concebem, a seu modo, toda uma estru-
tura de pensamento  sobre questões locais que ainda não 
estão muito claras para a sociedade, no seu conjunto, pelo 
interesse próprio como são tratadas, muitas vezes, ignoran-
do-se  a realidade muito mais complexa e a sua natureza 
multidisciplinar. É muito fácil defender a Amazônia, sem 
uma perspectiva  real, num apartamento confortável de 
Copacabana, com todo aparato midiático.  

A ideia de sustentabilidade, tão largamente explorada, 
é mais complexa do que se pensa. Economistas ecológicos 
e ecólogos economistas vêm discutindo o tema há quase 40 
anos e concluíram que é necessário  novos indicadores, que 
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possam avaliar de forma simultânea resiliência ecossistêmi-
ca, qualidade de vida e desempenho econômico. Faria pou-
co sentido uma abordagem segmentada desses aspectos.

Dentro dessa visão produtivista, paradoxalmente, exis-
tem aqueles que defendem a ecologia de forma retórica, e 
os que professam a eficiência dos neoclássicos, os dois gru-
pos partidários da elevação da produtividade.  Há um erro 
de perspectiva de ambos os lados, porque, de forma geral, 
o problema não é elevar ou diminuir os índices de produ-
tividade, mas fazer com que se produza de forma a elevar 
a renda familiar, possibilidade que vai além da fronteira da 
atividade  agrícola, para não se incorporar o discurso pura-
mente ideológico e corporativista tão ao gosto de centenas 
de oNGs pelo mundo afora.

É possível haver desenvolvimento, “humanizando” a 
economia, o que estaria a exigir uma alteração não só do 
perfil da acumulação capitalista, mas também dos padrões 
de consumo prevalecentes nos países desenvolvidos, que 
são copiados pelos subdesenvolvidos, o que significa que 
o problema não é somente rural, mas, e principalmente, 
urbano. 

É importante reconhecer o fato de que a “sabedoria 
convencional”, que  predomina tanto na economia quanto 
na ecologia, é limitada para apreender todas essas questões, 
evidenciando que se tem de buscar novos critérios de ava-
liar eficiência, considerando-se a interação entre as duas 
ciências e outras disciplinas.

Com efeito, de acordo com os autores, a conservação 
produtiva é baseada no cacau-cabruca, e “o novo” tem mais 
de dois séculos porque “o plantio de cacau em sistema ca-
bruca foi desenvolvido na Bahia pelos pioneiros, há mais 
de 260 anos construindo a economia, a história, a cultura a 
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paisagem e os centros urbanos do sudeste do estado”. 
 Portanto, foi o cacau que manteve a Mata Atlântica 

e sua grande biodiversidade, durante séculos, mas que foi 
surpreendido pelo surgimento da vassoura-de-bruxa, que 
resultou na derruba de árvores para o sustento de muitos 
produtores e para utilização em outras atividades, inclusive 
a pecuária, o que é descrito com propriedade neste livro.

o trabalho enriquece a literatura sobre o tema e tam-
bém resgata questões cruciais, sem conhecimento das quais 
seria insensatez aceitar a ideia de sustentabilidade com 
abordagem simplista e  sem a seriedade necessária.

Este é um livro que não pode deixar de ser lido por 
quem pretende ter acesso ao conhecimento dos problemas 
substantivos do cacau, além da sua grande importância 
para servir de referência para a tipificação de outros siste-
mas agro-florestais.

Itabuna,  junho de 2012.

Fernando Rios do Nascimento
Economista, Mestre em Economia Aplicada, professor

de Economia Internacional da UESC
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PREFÁCIo

Diferentes sociedades têm formas peculiares de re-
lacionar-se com a natureza e essa se dá a partir de 
reflexões acerca dos valores culturais e de necessi-

dades econômicas e sociais. Assim, o conjunto de fatores 
que caracterizam a paisagem se constitui base concreta para 
determinar a forma como o indivíduo gere o meio ambien-
te, e os destinos de sua realidade.

A cacauicultura sempre esteve sujeita a “crises” ocasio-
nais - climáticas, de preços e produção e em decorrência de 
pragas ou doenças - mas nunca nenhum destes ciclos durou 
tanto tempo quanto agora. Devemos entender que a atual 
crise reveste-se de uma complexidade maior. 

Neste extenso período de anormalidades e contrastes, 
agravou-se a exclusão social; saímos da mais depressiva co-
tação dos preços do cacau para níveis considerados ótimos; 
congelamento do cambio; alcançamos os mais baixos valo-
res pagos pela terra; atravessamos instabilidades climáticas; 
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instou-se nova doença; assistimos ao desmonte da estrutura 
comercial e exportadora do cacau; ao estrangulamento do 
fluxo do crédito rural [oficial e privado]; e a desarticulação 
da Ceplac (pesquisa, assistência técnica e ensino), institui-
ção – técnico-cientifico e política - que constituímos ao 
longo de mais de 250 anos de historia e, apesar de tudo, 
ainda não conseguimos conjecturar novas alternativas que 
apontassem uma saída sequer.

Com isso desdobraram-se diversas micro-crises que 
juntas serviram para incrementar uma tensão maior, a cri-
se ambiental, que atinge nosso maior patrimônio a Mata 
Atlântica, ecossistema de floresta tropical onde adquirimos 
conhecimento e experiências ao longo do tempo e criamos 
alternativas agroambientais, como o sistema cabruca, capaz 
de oferecer subsídios apropriados para nos tirar da inércia 
em que nos encontramos e conceituar uma forma apro-
priada para alcançar um desenvolvimento sustentável.

Sendo assim podemos imaginar uma revolução am-
biental - conservação produtiva, em contraponto a revo-
lução verde - produtivista, comprometida com um cres-
cimento justo voltado para a sociedade regional, acompa-
nhado da geração de emprego e inclusão social e produtiva, 
em harmonia com a natureza, aberto a boas relações insti-
tucionais, entendida a partir da lógica das necessidades e 
não somente do mercado, [Sachs, 2005].

Que fazer? É necessário aprofundar e ampliar as refle-
xões sobre estas alternativas de “desenvolvimento integral 
da agricultura regional”, a estagnação deste importante 
vetor de crescimento não serve a nenhum propósito, cabe 
ao Estado, em partilha com a sociedade regional, promo-
ver a discussão, induzir as mudanças e construir um pro-
jeto possível voltado para o futuro. Será esta uma crise 
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terminal, ou apenas uma passagem para uma cacauicul-
tura sustentável?

 É o que os autores da Conservação Produtiva ques-
tionam e propõe neste livro.

Cláudio Antonio Kalil Dourado
Presidente da Associação dos Municípios do Sul,

Extremo Sul e Sudoeste da Bahia - AMURC



Caesalpinia eChinaTa
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INtRoDUÇão

O agroecossistema tradicional cacaueiro da região 
Sul e Sudeste da Bahia é constituído pelas experi-
ências e saberes dos cacauicultores acumulados no 

decorrer de mais de dois séculos e meio de interação com 
a Mata Atlântica. Composto predominantemente pelos ca-
cauais implantados em sistema cabruca, sombreados com 
indivíduos arbóreos da Mata Atlântica, possui espaços cul-
tivados com sistemas agrícolas diversificados e, além disso,  
significativos fragmentos de floresta tropical.

As relações  homem-natureza constituídas na formação e 
manutenção do sistema cabruca, contextualizadas no presen-
te, deram origem e criaram as bases para um processo produ-
tivo inovador, a Conservação Produtiva. Diferentemente dos 
demais modelos agrícolas produtivistas, de intenso uso de 
capitais e agroquímicos, o cacau-cabruca permitiu a con-
servação de remanescentes florestais que circundavam as 
áreas antropizadas, bem como a permanência de indivídu-
os da floresta primária como proteção de topo e lateral do 
cacaueiro.
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Desta forma, a conservação produtiva permite a inte-
ração dos saberes regionais com as modernas técnicas de 
agricultura, o que permite estabelecer novas bases para uma 
proposta de desenvolvimento sustentável para as regiões 
produtoras de cacau do Brasil. Isso possibilitará o aumento 
da produção e da produtividade no estabelecimento agrí-
cola, conjugadas com a conservação dos bens comuns glo-
bais e o combate à pobreza.

o sistema cabruca, por sua estrutura, apresenta grande 
similaridade com a floresta tropical natural e boa relação 
mesológica, o que lhe proporciona capacidade de adap-
tação a diferentes cultivos e condições edafo-climáticas. 
Além da função de proteção ambiental, as árvores de som-
bra da cabruca podem ainda proporcionar: produção de 
alimentos, madeira, frutos, flores tropicais, cosméticos e 
fármacos (fitoterápicos). Vale ressaltar que o sistema cabru-
ca constitui-se em um dos mais importantes bancos de ger-
moplasma de essências florestais nativas dos ecossistemas 
atlânticos, tornando-se, com isso, uma ferramenta valiosa 
na conservação da biodiversidade regional, possibilitando 
cumprir, com eficiência ambiental, o papel exigido para as 
áreas denominadas de preservação permanente (APP) e reser-
va legal (RL) previstas em legislação específica.

Nas condições atuais, o desmatamento e a permanên-
cia do uso continuado de tecnologias da agricultura in-
tensiva ou produtivista têm descaracterizado a paisagem 
tropical original, com consequências negativas não só para 
a conservação dos recursos naturais, como para a manu-
tenção de um ambiente adequado à qualidade de vida da 
população local.

Nesse contexto, delinear uma nova cacauicultura sob 
a égide da Conservação Produtiva pressupõe-se um con-
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junto de diretrizes, estratégias e atividades  que visam nor-
tear e implementar políticas públicas e ações conjuntas 
de governo e sociedade, tendo por base as três linhas da 
sustentabilidade: 

i. ambiental, que ampara as ações de preservação, con-
servação e resgate de recursos naturais e os serviços 
ecossistêmicos; 

ii. social, com foco em ações voltadas para a inclusão 
social e produtiva, gestão descentralizada e democrá-
tica, e  o fortalecimento da cultura regional;

iii. econômica, que agrupa ações voltadas para a am-
pliação dos sistemas de produção do agroecossistema 
regional, aumento da produtividade e a viabilidade 
econômica com o  incremento da  rentabilidade do 
estabelecimento agrícola.



leCyThis pisonis – sapuCaia
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LINHA Do tEMPo DA 
CoNSERVAÇão PRoDUtIVA

1989
 » Constatação da presença da “vassoura-de-bruxa” na 

Bahia. Uma das mais danosas doenças do cacaueiro 
que se disseminou muito rapidamente por toda a 
região cacaueira baiana. 

1993

 » Sancionado o Decreto 750, de 10/02/1993, que 
dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de 
vegetação primária ou nos estádios avançado e mé-
dio de regeneração da Mata Atlântica; o manejo das 
árvores de sombra do cacaueiro para produção co-
mercial de madeira passou a ser subordinado à Lei. 
Até então, não havia restrição legal para o manejo 
do sombreamento com vistas a atender as necessi-
dades fito-técnicas  do cacaueiro. 
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1994

 » A CNPC constitui fórum de debates interinstitucio-
nal e interdisciplinar sobre a Crise da Lavoura Ca-
caueira, estimulando a análise propositiva a respeito 
de causas, consequências e soluções para os proble-
mas enfrentados pela cacauicultura e para a retomada 
do crescimento da Região Cacaueira da Bahia. Cola-
boraram nesse fórum: Fernando Rios, Wallace Seten-
ta, Dan Érico Lobão, Frederico Edelweis, Valdemir 
José dos Santos, Carlos Raymundo Baiardi, Carlos 
Augusto Cardoso da Silva, Erlon Botelho, Laércio 
Pinho, Barachisio Lisboa Casali, Roberto Mendonça, 
Silvio Roberto, Marcos Luedi, Raimundo Nogueira, 
José Mendes Silva, Demósthenes Lordello Carvalho, 
Junot Martins, Evilasio Moreira do Nascimento.

 » o aprofundamento das discussões e as análises crite-
riosas permitiram revelar que a forma tradicional de 
cultivo do cacau desenvolvida pela Região Cacaueira 
da Bahia, ao longo de mais de 250 anos de ação an-
trópica, apesar da simplicidade com que era pratica-
da, “ocultava” um modelo de produção complexo, o 
sistema cabruca,  no entanto, de extrema eficiência 
ambiental e de forte identidade cultural. 

 » Na CNPC, o grupo de trabalho decide estabelecer 
estratégias de valorização da cabruca; cria-se a expres-
são cacau-cabruca, como termo de diferenciação, e o 
divulga intensivamente, relacionando-o aos ganhos 
ambientais que é capaz de proporcionar.

1995

 » Instituído o Programa de Recuperação da Lavoura 
Cacaueira Baiana – PRLCB; a Presidência da Repú-
blica editou Medida Provisória acatando Exposição 
de Motivo Interministerial nº 144, de 12.04.95; 
normatização e dotação (de R$ 340 milhões) atra-
vés da Resolução do Banco Central – BACEN, nº 
2.165, de 19.06.95.
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1996

 » o Governo Federal - Decreto nº 2001, de 05/09/96, 
-  cria o Fórum Nacional de Agricultura (FNA) e 
institui o Grupo temático Cacau. o setor oferece 
Proposta Básica de Políticas Públicas para a Cadeia 
Produtiva do Cacau – coordenado por Fernando 
Rios.

 » Constituído o Instituto Agroambiental Cacau-
-Cabruca – ICC. Instituições fundadoras: CNPC, 
AMURC, Sindicatos Rurais, Grama, Faba, Abará, 
Fundação Poturú, Rppn Serra do teimoso, Fundo 
Cacau-Cabruca, Grupo Jenipapo.

 » Elaboração do Projeto multidisciplinar e interins-
titucional Manejo Integrado da Bacia Hidrográfica 
do Rio Almada. Proponentes CNPC, CEPLAC, 
ICC, Prefeitura de Almadina e coproponentes as 
Prefeituras de Uruçuca e Coaraci. Autor Dan Érico 
Lobão (CEPLAC), equipe técnica  Carlos Aquino 
(Aca), Demósthenes L. de Carvalho (CEPLAC-
-Grama) e Wallace Setenta (CNPC – ICC). Da sua 
execução  participaram Marcos Luedi,  José Edu-
ardo Brandão de Sá (ICC), Eduardo Silva Santos 
(ICC), Evaldo Costa Batista (CEPLAC, Grama), 
Erlon Botelho (Fundação Poturú), Walmir Pereira 
do Carmo e Romilda Dias Santiago (Grama), Jorge 
Zumaeta Costa (CNPC). 

1997

 » Instituído o Pacto do Cacau - em defesa da cacaui-
cultura baiana – membros instituidores CNPC/
ABC/CooPERCACAU.

 » A Conferência Ambiental RIo+5 estabeleceu dire-
trizes para a sustentabilidade que  influenciaram o 
pensar, instigando a análise e a construção de pro-
postas sintonizadas ao novo paradigma de uso dos 
recursos naturais – o uso sustentável.
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1997

 » Na CNPC, voluntários técnicos percebem a necessi-
dade de desenvolver embasamento histórico-cultural e 
técnico-científico sobre o sistema cabruca e passam a 
consolidar  estudos especializados de profissionais  na 
construção de conhecimento em torno dela.

 » Com o objetivo de divulgação internacional, face a 
distribuição em mais de 52 países,  foi publicado na 
revista internacional Indícios Veementes (FNDPF) 
o artigo Cacau-Cabruca: um modelo sustentável de 
agricultura tropical. Autores Dan Érico Lobão, Laér-
cio M. Pinho e Wallace Coelho Setenta.

                                  1998                                     1999

 » A CNPC é premiada com destaque nacional pela 
concepção e execução do projeto Manejo Integrado 
da Bacia Hidrográfica do Rio Almada, através do 
Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA), 
pelo Ministério do Meio Ambiente, Fundação Ge-
tulio Vargas, Fundação Ford e BNDES.

 » Pressionado pelo terceiro Setor, o CoNAMA pro-
mulga a Resolução de nº 240, em 16/04/1998,  co-
memorada como um marco pelos grupos preserva-
cionistas que “confundiram Cacau-Cabruca como 
Mata Atlântica”, o que contribuiu para imobilizar 
os ativos ambientais da Região Cacaueira. o ins-
trumento legal criado para salvaguardar os bens 
públicos globais conservados pelo cacau-cabruca 
terminou por acelerar a sua destruição clandestina, 
penalizando o cacauicultor; justamente aquele que 
havia “pago o preço” pela conservação do patrimô-
nio ambiental do Sul da Bahia. 

 » Realizado o II CoNGRESSo BRASILEIRo Do 
CACAU, de 18 a 19 de novembro, na sede regional 
da CEPLAC -  Bahia; 32 anos após a  realização  do
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primeiro evento,  na cidade de Itabuna, em 1967; 
iniciativa da  CNPC, AMURC, CoPERCACAU, 
apoio FAEB, CEPLAC.

2000

 » Relatório trimestral (jan/2000) do Comitê Execu-
tivo do PRLCB (Ministério da Fazenda, Ministé-
rio da Agricultura, Governo do Estado da Bahia-
-Seagri, CEPLAC, Banco do Brasil, BNDES, 
Banco do Estado da Bahia, Banco do Nordeste) 
recomenda “equacionar as dívidas originárias das 
1ª e 2ª etapas do Programa, consideradas como 
improdutivas...”.

 » Cunhada a proposta que concebe que o conjunto 
dos princípios básicos contidos no sistema cabru-
ca podem inspirar e subsidiar a preparação de um 
programa sustentável para recuperação da região 
cacaueira baiana, capaz de  garantir a preservação 
dos fragmentos  remanescentes de Mata Atlântica - 
bens públicos globais, a conservação dos serviços e 
ativos ecossistêmicos e a inclusão social e produtiva 
(autor Wallace Setenta).

 » Apresentada a proposta para Readequação do Pro-
grama de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana 
(autores Wallace Setenta e Dan Érico Lobão) que 
propõe acrescentar as vertentes socioambientais ao 
PRLCB; brota o embrião da conservação produtiva. 

2000

 » Visita do Presidente da República, Fernando Henri-
que Cardoso, à CEPLAC/SUEBA. Autorização da 
revisão técnica e financeira do PRLCB, o que não 
foi concretizado; intermediaram a visita: a CNPC 
e o Líder do PMDB na Câmara dos Deputados, 
Geddel Vieira Lima.  
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2002

 » Dissertação de Mestrado defendida na UESC-PRo-
DEMA, Sistema Cacau-Cabruca: conservação produ-
tiva da Mata Atlântica no Sul da Bahia. Autor  Wallace 
Setenta; orientador Raúl René Melendez Valle.

2003

 » o Pacto do Cacau – CNPC/ABC/CooPERCA-
CAU - e a sociedade civil organizada formulam uma 
Proposta de Readequação do Programa de Recuperação 
da Lavoura Cacaueira Baiana sustentada na trilogia 
da sustentabilidade (social, ambiental e econômica), 
que é entregue às autoridades públicas estaduais e fe-
derais responsáveis pela condução do PRLCB. Equipe 
técnica: Fernando Rios, Wallace Setenta, Dan Érico 
Lobão, Frederico Edelweis, Novenal Quinto, Valde-
mir José dos Santos, Walter Magalhães Junior, Carlos 
Raymundo Baiardi, Carlos Augusto Cardoso da Silva, 
Erlon Botelho, Laércio Pinho, Barachisio Lisboa Ca-
sali, Roberto Mendonça, José Mendes Silva, Evilasio 
Moreira do Nascimento

 » A CEPLAC encaminha duas Notas técnicas ao 
Ministério da Agricultura -MAPA, (of. Nº 623 
– 15/07/2003 e of. Nº 523 – 14/06/2004) ambas 
“acerca do impreciso pacote tecnológico recomendado 
para as 1ª e 2ª etapas do Programa de Recuperação 
da Lavoura Cacaueira Baiana – PRLCB”; solicitação 
do documento técnico feito pela CNPC e encaminha-
mento ao MAPA pelo Deputado Geddel Vieira Lima.  

 » SEAGRI-Bahia, o coordenador do Comitê Executi-
vo de todas as etapas do PRLCB sugeriu, publica-
mente, anistia para os produtores rurais relativa a 1ª 
e 2ª etapas do PRLCB, conforme matéria divulgada 
pelo jornal Agora nº 1.246, de 18/11/03, sob o título 
“Secretário-SEAGRI – Pedro Barbosa de Deus, quer 
anistia para produtores rurais”, na 25ª Semana do 
Fazendeiro (EMARC).
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2004

 » o Instituto Cacau-Cabruca concede à CEPLAC o 
Programa Resgate e Conservação Produtiva do Pau-
-brasil, de autoria de Dan Érico Lobão (CEPLAC), 
Wallace Coelho Setenta (ICC e CNPC) e Demós-
thenes Lordello de Carvalho (CEPLAC),  financia-
do pela IPCI e executado pela FUNPAB, CEPLAC 
e ICC.

 » Artigo Sistema agrossilvicultural cacaueiro – 
modelo de agricultura sustentável publicado 
na Revista Brasileira de Sistemas Agroflorestais. Au-
tores  Dan Érico Lobão, Wallace Coelho Setenta e 
Raúl René Valle.

2005

 » A implantação do Programa Pau-brasil confirma a 
eficiência do cacau-cabruca na conservação da Mata 
Atlântica; uma frase ícone simboliza essa constata-
ção: a cabruca que salvou a Mata Atlântica; salvou 
com ela a Árvore Nacional - o Pau-Brasil. 

2007
 » tese de Doutorado defendida na UNESP: Agro-

ecossistema cacaueiro da Bahia: cacau-cabruca e 
fragmentos florestais na conservação de espécies ar-
bóreas,   autor  Dan Érico Lobão.

2008

 » A CEPLAC emite nova Nota técnica, abril/2009, 
sobre PRLCB – 3ª e 4ª etapas;  sobre a crise da la-
voura cacaueira, condicionantes, ação governamen-
tal, análises e recomendações.  

 » A Central Nacional dos Produtores de Cacau 
(CNPC) propõe: Projeto Agroambiental Sus-
tentável para Cacauicultura Baiana (PAS) – uma 
construção com base na conservação produtiva 
– entregue à Diretoria Geral da CEPLAC, Jay 
Wallace, em 05/06/2009, dia Internacional do 
Cacau.
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2009

 » A CEPLAC emite Nota técnica (sistema cabruca) 
que baliza as questões sobre a política de conserva-
ção e manejo das áreas no agroecossistema tradi-
cional cacaueiro cultivado no sistema cabruca, no 
intuito de subsidiar tecnicamente as discussões  do 
Projeto de Lei 4.995/2009, da Câmara Federal, de 
autoria do Deputado Federal Geraldo Simões.

 » Parecer técnico CEPLAC no 01/2009 a respeito do 
manejo da proteção de topo (sombreamento) de 
áreas cultivadas com o cacaueiro (Theobroma cacao), 
no sistema cabruca, na área de domínio da Mata 
Atlântica. Parecer pautado na legislação ambiental 
vigente, com enfoque na conservação produtiva;  
autor Dan Érico Lobão. 

 » Visita do SEMA/IMA à CEPLAC  em decorrência 
do Parecer técnico no 01/2009. Estreitam-se as re-
lações CEPLAC – INEMA, pró-manejo sustentável 
cacauicultura sob a égide da conservação produtiva; 
instala-se parceria fundamental à conservação pro-
dutiva das regiões produtoras de cacau.

2010

 » Instituída a Frente Cacau Bahia (CNPC/AMURC/
Sindicatos Rurais/Partidos Políticos/oNGs) tendo 
como plataforma o desenvolvimento rural sustentá-
vel lastreado na conservação produtiva dos recursos 
naturais no agroecossistema cacaueiro, incentivos 
econômico-financeiros e pagamento por serviços 
ambientais; componentes Wallace Setenta (CNPC), 
José Vivaldo de S. Mendonça Filho (AMURC), Ruy 
Machado (Vereador), Carlos Raymundo Baiardi, 
Walter Magalhães Junior, Edward Bastos oliveira, 
Valdemir José dos Santos  (Sindicato Rural), Dan 
Érico Lobão, Raul Valle (CEPLAC), Kátia Curvelo 
(CDAC), Miguel tanure (Vice-Prefeito de Ipiaú),
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2010

Valdir Ribeiro (AMPESBA), Hauri Azevedo, Glau-
ber Peixoto, Frederico Vesper S. Rodrigues, Walson 
Araujo, Paulo Roberto Ferreira, Marcelo Batista 
dos Santos.

 » Publicado o artigo - Políticas públicas recentes para 
o cacau: uma sucessão de erros e fracassos – UESC; 
autor Fernando Rios do Nascimento.

 » Principiado o Projeto Barro Preto em torno da 
conservação produtiva, buscando sua concretude e 
disseminação: equipe técnica CEPLAC: Dan Érico 
Lobão, Alcimar José Santos, Adriano Crispiniano, 
André Luiz da Silva Bina, Ednaldo Ribeiro Bispo, 
Ivan Henrique Simião Silva Benevides, João Dan-
tas das  Virgens, José Carlos Silva Santana, José 
Francisco Assunção Neto, Leonardo Celso Costa 
Cabral, orlando de Castro Paternostro, José Rai-
mundo oliveira Santos, José  Edson Rosa Santos, 
Paulo Campos de oliveira Santos, Reginaldo Bar-
reto Paim.

2011

 » o grupo de trabalho CEPLAC/CNPC conclui 
primeira aproximação da proposta para o progra-
ma Conservação Produtiva da Região Cacaueira 
da Bahia – fundamentos para o programa de de-
senvolvimento rural sustentável; equipe técnica: 
Antônio Zózimo, Dan Érico Lobão, Demósthenes 
Carvalho, Hermann Isénsee, Mario tavares, Raúl 
René Valle, Roberto Setubal, Wallace Setenta, Ká-
tia Curvelo. Iniciativa conjunta da Diretoria Geral 
CEPLAC – Jay Wallace, SUEBA – Antônio Zózi-
mo e CNPC – Wallace Setenta. 

 » Intensifica a interação CEPLAC – SEMA/INE-
MA em torno da Conservação Produtiva (Cacau-
-Cabruca) com a criação da Comissão técnica de
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2011

Garantia Ambiental (CtGA) da CEPLAC, que 
tem como titulares Demósthenes L. de Carvalho, 
Fernando Ribeiro, Roberto Araujo Setubal, João 
Dantas Virgens, Mário Luiz Albuquerque tavares e 
Dan Érico Lobão; e, como suplentes, Marco Franco 
e Sérgio Ramos.

 » Aprovada Lei Estadual nº 12.377, de 28/12/2011, 
Política Estadual do Meio Ambiente e de Proteção 
a Biodiversidade - “Art. 117-A  - o cacau-cabruca 
é um sistema agroflorestal (agrossilvicultural) que 
proporciona benefícios ambientais, econômicos e 
sociais; manejo, plantio, condução e interferências 
silviculturais nos elementos arbóreos serão disci-
plinados em disposições regulamentares, ouvin-
do o Órgão Agronômico responsável pela Política 
Cacaueira da Bahia.” – Assembleia Legislativa da 
Bahia, relator Dep. Rosenberg Evangelista Pinto, 
proposição CEPLAC – SUEBA; redação de Dan 
Érico Lobão e Wallace Setenta.

2012

 » o Programa Vida Melhor – Cacau Para Sempre, 
do Governo do Estado da Bahia – Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Regional/CAR – inclui  a 
cacauicultura sob a égide da conservação produti-
va como linha base de ação e foco na inclusão so-
cial produtiva  e a promoção do desenvolvimento 
sustentável; proposição do Diretor Executivo CAR 
José Vivaldo de S. Mendonça Filho e Lanns Alves 
de Almeida Filho - assessor executivo da diretoria.

 » Equipe do Banco Mundial, a convite do governo 
do Estado da Bahia, SEDIR/CAR, visita a região
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2012

para conhecer o Programa Vida Melhor - Cacau 
Para Sempre - Fábrica de Chocolate da Agricultura 
Familiar – Bahia Cacau, (CAR – Ibicaraí-Ba), de-
monstrando apoio e interesse pelo caráter inovador 
da  iniciativa, de forte conotação inclusiva e base de 
conservação produtiva; iniciativa da  SEDIR, secre-
tário Wilson Brito e Diretor Executivo da CAR José 
Vivaldo S. Mendonça Filho. 

 » Publicação da primeira  edição do livro CoNSER-
VAÇão PRoDUtIVA - CACAU PoR MAIS 
250 ANoS. Autores Wallace Setenta  e Dan Érico 
Lobão.



heliConia spaTho - CirCinada
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PRINCÍPIoS ÉtICoS
E MoRAIS

A Floresta Atlântica, que acolheu e abrigou a Civi-
lização do Cacau, transformada em espaço vivido 
e habitável, proveniente de uma cultura própria, 

reflete uma relação homem – natureza harmônica, solidária 
e responsável, ancorada em comportamentos e princípios 
éticos autênticos que persistem há mais de 250 anos, ex-
pressos através do sistema cabruca (conservação produti-
va); modo de preservar, conservar, produzir e de promover 
inclusão social a um só tempo, como exercício da autode-
terminação e da solidariedade humana.

A partir desta compreensão, a prática deste conjunto 
de valores, inspirações e princípios éticos que instituíram a 
cabruca, por ocasião da sua formação histórica e cultural, 
permitem   consistente  retomada  para o desenvolvimento 
sustentável das regiões produtoras de cacau. 

Esta é a bioética da conservação produtiva que precisa 
ser repeitada e prevalecer:
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i. preservação e conservação dos remanescentes de Mata 
Atlântica;

ii. inclusão social e combate à pobreza com equidade de 
gênero, justiça social e ambiental;

iii. preservação e conservação dos bens públicos globais; 
ativos e serviços ecossistêmicos;

iv. respeito à história, à cultura, aos saberes e tradição dos 
povos (a cabruca deve constitui-se como patrimônio 
cultural baiano e brasileiro, portadora de referências 
à identidade, à ação e à memória grapiúna – como 
modo de criar, fazer e viver;  criação científica e tec-
nológica; de valor histórico, paisagístico, ecológico e 
científico, CF, art. 216, grifo nosso);

v. universalidade do sistema cabruca – adotabilidade 
por outras culturas e ecossistemas de floresta tropical 
úmida;

vi. solidariedade cabruca (material  e imaterial);
vii. participação comunitária; (democrática e 

cooperativa);
viii. responsabilidade e respeito humano - legislação am-

biental e trabalhista.
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BASE CoNCEItUAL

Para possibilitar uma mesma compreensão da Con-
servação Produtiva, são consideradas as seguin-
tes definições:

AGRoECoSSIStEMA CACAUEIRo/AGRoECoS-
SIStEMA tRADICIoNAL CACAUEIRo:  conjunto de 
sistemas agrícolas, agrossilviculturais (agroflorestais) e ar-
ranjos produtivos locais conjugados aos recursos naturais, 
manejados de forma sustentável, acrescidos dos fragmentos 
de Mata Atlântica existentes na Região Cacaueira do Sul 
da Bahia, oriundos, protegidos, interferidos e conservados 
direta ou indiretamente pela cacauicultura, com predomi-
nância do sistema cabruca. 

AtIVoS ECoSSIStÊMICoS: o mesmo que produ-
tos ambientais; benefícios diretos ou indiretos que a socie-
dade obtém dos ecossistemas, como a produção do alimen-
to e a regulação do clima, entre outros.

BENS PÚBLICoS GLoBAIS: consistem em bene-
fícios naturais oferecidos pelos ecossistemas, os quais são 
essenciais ao bem-estar da humanidade.
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CACAU-CABRUCA: forma de cultivo de baixo im-
pacto ambiental baseada na substituição dos elementos do 
sub-bosque (estratos intermediários) da floresta tropical 
nativa por uma cultura de interesse econômico - o cacau; 
implantado sob a proteção de árvores remanescentes da flo-
resta nativa de forma descontínua e entremeada com vege-
tação natural, estabelecendo relações equilibradas com os 
recursos naturais associados; foi concebido num contexto 
limitado de um espaço geográfico, pela relação direta ho-
mem-natureza, que propiciou as bases da formação históri-
ca e cultural de um “território genuíno”, a região cacaueira 
da Bahia. Expressão também usada para identificar uma 
área de cabruca original, onde o cacaueiro foi plantado sob  
as árvores remanescentes da Mata Atlântica,  sob mata bro-
cada. outras designações usadas em função de interesses e 
local; cacau no brocado; brocado; cacau sob mata raleada; 
mata produtiva; sistema de proteção de topo do cacaueiro; 
sistema agroflorestal cacau; plantio tradicional de cacau; 
sombreamento do cacau; cacau do jupará; cacau na mata.

CACAU PoR DERRUBA totAL: método de plan-
tio de cacau que se caracteriza pela derruba total da vege-
tação da floresta nativa, substituída como sombreamento 
permanente do cacaual pelo plantio homogêneo de uma 
espécie exótica como a eritrina, (Erythrina fusca); também 
designado cacau a pleno sol e/ou cacau a sol a pino.

CoNFoRto AMBIENtAL: no sistema cabruca, é 
entendido como a soma dos diferentes confortos (térmi-
co, eólico, hídrico, nutricional...) proporcionados pelo 
conjunto de árvores distribuídas nas diferentes posições 
da estrutura vertical do sistema, o qual sofre influência da 
densidade, composição e riqueza arbórea; que correlacio-
nados ao relevo, tipo de solo, hidrografia e exposição solar, 
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interagem entre si, interferindo de forma positiva no agroe-
cossistema cacaueiro, propiciando um equilíbrio dinâmico, 
bem como o abrigo e proteção à flora e fauna silvestres e à 
conservação de recursos naturais. 

CoNSERVAÇão PRoDUtIVA: conceito idealizado 
como uma contextualização atualizada do sistema cabruca, 
fundamentado em seus  princípios éticos, culturais, conser-
vacionistas e produtivos;  agrega esperiências técnicas locais 
à tecnologia resultante de ações de baixo custo e impacto 
ambiental planejada em um mesmo espaço produtivo, o 
agroecossistema, onde prevalece a gestão sustentável local. 
Pressupõe-se que a unidade mínima de planejamento e ação 
seja a propriedade rural abrangida no seu espaço geográfico 
e territorial,  onde as ações devem ser principiadas com 
inventários e caracterização  dos recursos naturais, e dos 
espaços produtivos, que em conjunto devem proporcionar  
sustentabilidade, e, por conseguinte, ações favoráveis  à in-
clusão social produtiva e de conforto ambiental ao homem, 
como projeção do desenvolvimento sustentável.

ECoSSIStEMAS ASSoCIADoS:  formações vege-
tais que aparecem associadas ao domínio Mata Atlântica, 
envolvem os manguezais, restingas, campos de altitude, 
brejo interiorano e encraves florestais do Nordeste.   

RECABRUCA: recuperação ou readequação de uma 
área de cultivo às condições da cabruca, implementada 
através  do enriquecimento arbóreo com predominância de 
espécies nativas; seja em cacauais implantados por derruba 
total e/ou explorados com densidade arbórea inferior; seja 
na implantação de nova área de cultivos; tendo como mo-
delo as características do sistema cabruca original (densida-
de arbórea, riqueza e aleatoriedade). 

SERVIÇoS ECoSSIStÊMICoS oU AMBIENtAIS: 
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produtos oferecidos pelos ecossistemas que são utilizados 
pelo ser humano para seu consumo, lazer, assegurar a sua 
qualidade de vida ou para serem comercializados (madei-
ra, frutos, peles, carne, sementes, medicinas, entre outros). 
Constituem uma base de sustentação e fonte de renda im-
portante para a sociedade. 

SIStEMA CABRUCA: com 250 anos de prática, 
coloca-se como predecessor dos sistemas agrossilviculturais 
(agroflorestais), apresenta melhor eficiência ambiental,  po-
tencialidade em proporcionar inclusão social e rentabilida-
de sem erradicar a mata original; possibilita a conservação 
do componente arbóreo da floresta nativa como proteção 
de topo (sombreamento) para uma cultura de interesse 
econômico; expandiu e consolidou a cacauicultura no Sul 
da Bahia, pelas experiências acumuladas da intencionali-
dade das inter-relações entre o objeto (ecossistema) e a ação 
(cabruca – conservação produtiva). Sobreviveu a ciclos de 
exploração madeireira seletivos e predatórios; sobreviveu 
à monocultura extensiva e produtivista; hoje, constitui-se 
como forte traço cultural da Civilização do Cacau, inspira 
a Conservação Produtiva como modo de proporcionar a 
recuperação e a retomada do desenvolvimento da Região 
Cacaueira da Bahia em bases sustentáveis.

SoMBREAMENto DE toPo: ou sombreamento 
do cacau, é o conjunto de árvores nativas remanescentes da 
mata original (Mata Atlântica) que, distribuídas entre os 
cacaueiros, proporcionam proteção e conforto ambiental 
ao cultivo.

USo MÚLtIPLo: a Fundação Brasileira para a Con-
servação da Natureza (FBCN) enfatiza que o uso múltiplo 
visa expressar o conceito de manejo dos recursos naturais 
a fim de que eles produzam água, madeira, vida silvestre, 
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forragem e recreação ao ar livre, de tal forma e em tal com-
binação que as necessidades econômicas, sociais e culturais 
da população sejam satisfeitas com um desgaste mínimo 
aceitável do potencial básico do solo e dos demais fatores 
ambientais. Conceitualmente, pode-se compreender que o 
planejamento de propriedade rural sob o conceito de uso 
múltiplo significa a identificação e mapeamento das áreas 
de produção, conservação, conservação produtiva, preser-
vação, lazer, instalações e acessos, de modo a facilitar a ela-
boração, locação e instalação de projetos agrícolas e agros-
silviculturais na propriedade.



orThoClada laxa
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CoNtEXtUALIZAÇão

a históRia

[...] primeiramente hei por bem e mando que ne-
nhuma pessoa possa cortar, nem mandar cortar o 
dito Pau-Brasil, por si, ou seus escravos ou feitores 
seus, sem expressa licença ou escrito do Provedor-
-Mor [...] e o que contrario fizer, incorrerá em pena 
de morte e confiscação de toda a sua fazenda [...] 
(Carvalho, C. G. de. 2001).

Por volta de 1650, antes do declínio da exploração 
econômica do pau-brasil, a Coroa Portuguesa ins-
tituiu a figura do Juiz Conservador das Matas. Se-

guidamente, instalou-se em Cairú (Bahia, Brasil) uma das 
mais importantes Comarcas para proteger as espécies arbó-
reas, de interesse do reino, nominadas em Lei. Ficou tam-
bém recomendado, pelo Vice-Rei D. Vasco Mascarenhas, 
Conde d’Óbidos, que nas clareiras abertas pela exploração 
madeireira deveriam ser plantadas essências arbóreas, espe-
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ciarias e fruteiras; contudo, espécies de grande importância 
comercial seriam mantidas em segredo, entre estas, o cacau. 

Relatos históricos afirmam que foram plantadas as pri-
meiras sementes de cacau em solo baiano na Comarca de 
Cairú. Em 1679, o seu cultivo foi oficialmente instituído 
por Carta Régia de Portugal que autorizava os colonizado-
res a plantar as sementes em terras conquistadas. Somen-
te a partir de 1746, às margens do rio Pardo, na fazenda 
Cubículo, Comarca de Canavieiras, é que foi estabelecido 
comercialmente como lavoura; e já em 1783 era importan-
te na economia regional.

No final do século XIX, princípio do século XX, a 
cacauicultura tornou-se o principal sustentáculo agroeco-
nômico da Bahia, tornando o Brasil o primeiro produtor 
mundial de cacau, consolidando-se o Estado como a mais 
importante região produtora do País. Assim surgiram as 
primeiras referências à introdução de plantios de cacau na 
Bahia.

a Região CaCaUeiRa e o sistema CabRUCa

Foi o tempo que perdeste com tua rosa - cabruca – 
que fez tua rosa - cabruca - tão importante. (Guima-
rães Rosa, grifo nosso).

A região cacaueira baiana costeia o oceano Atlântico 
(41º 30’ W, 13º e 18º 15’ S) e ocupa uma área 
em torno de 92.000 km2, tem no cacau-cabruca 

sua principal identidade e seu sustentáculo econômico; 
é singularmente distinguida em decorrência dos arranjos 
agroeconômico, tecnológico, político, histórico e cultu-
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ral, os quais inspiraram uma rica construção literária que 
a denomina  como Civilização do Cacau (Adonias Filho), 
Nação Grapiúna (Jorge Amado) ou ainda Planeta Cacau 
(Eduardo Anunciação). 

Próprio da região cacaueira, o vocábulo “Cabruca”, de 
tom forte e peculiar, é um termo genuinamente sul baia-
no. Há evidências que indicam que ele procede do dialeto 
tupi-guarani, elemento linguístico que o caracteriza e liga 
à sua primeira designação – CABRoCA,  palavra trazida  
pelos pioneiros; onde Caá = mato, plantas em geral e Oca = 
casa, abrigo. A junção das palavras “caá+oca” significa roçar, 
ocar a mata, cortando arbustos e árvores pequenas para o 
plantio de cacau, ou seja, construir a casa, o abrigo, para 
o  cacaueiro. o termo firmou-se, posteriormente, na sua 
forma mais eufônica, Cabruca.

Regionalmente, esse conceito está arraigado à história 
e à cultura da “civilização do cacau”. A intencionalidade de 
brocar as matas para o plantio do cacau foi sendo aprimo-
rada ao longo de mais de 250 anos e, solidificando a for-
mação sociocultural local, gerou um modelo de produção 
genuíno, refinado – o sistema cabruca; o qual proporciona 
benefícios ecológicos e, por possuir modelação local, apre-
senta vantagens agroambientais sustentáveis incomparáveis 
quando confrontado a outros sistemas tropicais de produ-
ção agrícola. 

A integração entre o cacau-cabruca  e o ecossistema 
regional é inconteste, estão  perfeitamente integrados; a ca-
bruca, por sua estrutura florestal e boa relação mesológica, 
com grande similaridade com a floresta tropical e capaci-
dade de se adaptar às mais diferentes condições, possibilita 
harmonia e equilíbrio no agroecossistema cacaueiro. o ca-
caueiro, mesmo não sendo um elemento natural, pode ser 
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considerado como uma espécie naturalizada, uma vez que 
protege, interage e se beneficia dos recursos naturais.

Por estas distinções, a cacauicultura no Sul da Bahia 
apresenta algumas singularidades que merecem ser desta-
cadas, a saber: o mais longo período de produção, duas 
safras anuais (principal e temporã), não tendo similar em 
nenhum outro ecossistema tropical, não raro estendia sua 
produção durante todo o ano – “de janeiro a janeiro”, con-
forme expressão popular; sabor característico da amêndoa 
com baixo ponto de fusão da manteiga de cacau, “derrete 
na boca”, característica que o qualificou de forma distinta 
internacionalmente –  sabor da Bahia.

a ConseRvação pRodUtiva Como pRoCesso 
soCial, ambiental e eConômiCo

técnica e tempo. Razão e emoção
(Santos, Milton).

No agroecossistema tradicional cacaueiro da Bahia, 
a Floresta Atlântica possui os mais significativos 
remanescentes, seja pela extensão das áreas e tipo-

logias vegetais, seja pela riqueza de espécies e características 
peculiares dos indivíduos que a compõem. A região apre-
senta importantes fragmentos com Mata Atlântica, manti-
dos graças à natureza conservacionista da cultura do cacau, 
consequência de uma relação intencional do homem com 
a natureza – a conservação produtiva – que foi capaz de evi-
denciar técnicas conservacionistas que se consolidaram ao 
longo dos anos.

Ao contrário dos demais modelos agrícolas convencio-
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nais de produção e de uso intensivo dos recursos naturais, 
o cacau-cabruca não favoreceu a devastação total dos re-
cursos florestais; permitiu a conservação de remanescentes 
florestais nele inseridos ou no entorno das áreas cultivadas, 
bem como a sobrevivência de indivíduos arbóreos da flo-
resta primária, que têm como função proporcionar confor-
to ambiental ao cacaueiro, o que propiciou a formação de 
corredores ecológicos que ampliam a capacidade de supor-
te faunístico dos fragmentos florestais remanescentes, além 
de manter a qualidade dos solos em níveis próximos ao de 
uma floresta natural, e de conservar os recursos hídricos 
quando na faixa ciliar houver alta densidade arbórea.

A comprovação da existência de espécies de diferentes 
estádios sucessionais convivendo num mesmo espaço agrí-
cola, entremeado com fragmentos florestais, evidencia a 
capacidade de adaptação das espécies à antropização, assim 
como o potencial do sistema em realizar ações conserva-
cionistas como: conectividade entre corredores ecológicos, 
resgate, reintrodução e conservação produtiva de espécies 
em risco de extinção ou sobre forte pressão antrópica.

A versatilidade do sistema cabruca precisa ser eviden-
ciado. Além do conforto ambiental que as árvores da ca-
bruca proporcionam, outras funções devem ser considera-
das, como gerar produção sustentável de madeira, flores, 
frutos, fármacos e outros produtos; o que contribui  para o 
aumento de receita do estabelecimento agrícola, ao mesmo 
tempo em que diminui as pressões  sobre os fragmentos de 
florestas naturais remanescentes.

Decorridas mais de duas décadas de anormalidade na es-
trutura produtiva da cacauicultura baiana, o sistema cabruca 
apresenta-se ainda como alternativa concreta para a reestru-
turação sustentável da agricultura regional, distinguindo-se 
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pela sua capacidade de gerar renda e possibilitar a melhoria 
da qualidade de vida e  inclusão  produtiva rural, e pela inter-
nalização das mais expressivas somas de ingressos financeiros 
da economia sul baiana, a despeito dos baixos preços e de 
acentuada queda de produção.

As potencialidades econômicas do sistema cabruca e as 
vantagens ambientais que proporciona são imprescindíveis 
para a manutenção do patrimônio natural remanescente. 
Conservar o agroecossistema tradicional cacaueiro, seus 
bens comuns globais, ativos e serviços ecossistêmicos le-
gados pela cabruca, é o grande desafio. A solução, a curto 
e médio prazos, está relacionada aos compromissos éticos 
com a manutenção da cacauicultura, ao sistema cabruca, 
a Mata Atlântica e ao empenho prioritário com a inclusão 
social produtiva.

A conservação produtiva estabelece um novo para-
digma sem precisar destruir a riqueza natural, nem alterar 
profundamente a paisagem, como aconteceu no extremo 
Sul da Bahia, muito menos decretar a intocabilidade do 
seu agroecossistema, conseguindo conciliar e dignificar a 
permanência das comunidades  rural-urbana, diminuindo 
o fluxo migratório  para as grandes cidades.
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PRESSUPoStoS
o imenso me espanta
às vezes me faltam olhos
para a natureza tanta (George Pellegrini)

Sob a ótica do desenvolvimento sustentável, a preocu-
pação com a conservação e uso responsável dos recur-
sos naturais soma-se a uma valorização das questões 

sociais, dos bens públicos globais, bem como dos serviços 
e ativos ecossistêmicos que os sistemas de produção são ca-
pazes de proporcionar, tais como: (i) florestas; (ii) água; 
(iii) clima; (iv) agricultura de baixo impacto; (v) produção 
sustentável; (vi) inclusão produtiva (erradicação definitiva 
da pobreza, do analfabetismo e baixa qualidade de vida).

o debate em torno de novas formas de agricultura e de-
senvolvimento intensifica-se a partir da generalização e agra-
vamento das crises social, ambiental e econômica. Isso estimu-
la alguns desafios que serão tanto maiores e mais complexos 
quanto for a nossa incapacidade de conciliar os componentes 
que envolvem o problema, principalmente o social e o político. 
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É emergencial e de vital importância para a cacauicul-
tura encontrar caminhos para a conservação, o reconheci-
mento do sistema cabruca e o resguardo dos recursos na-
turais, os biomas e ecossistemas associados. Ressalta-se que 
a superação de seus problemas e dos graves riscos sociais e 
danos ambientais podem orientar novas formas de produ-
ção e organização social ainda latentes.

Constituem-se como fundamentos para o planejamen-
to agroambiental no âmbito do estabelecimento agrícola: 
o inventário dos bens públicos globais, serviços e ativos 
ecossistêmicos a serem mantidos e ampliados; a definição 
do uso do solo e os métodos de cultivos como definições 
basilares para implantação de ações voltadas para o desen-
volvimento sob a égide da conservação produtiva. 

Neste exemplo de uma realidade concreta pode-se esta-
belecer como pressupostos básicos: (1) a história,  a cultura 
e a ética da conservação produtiva; (2) o conhecimento da 
realidade, a conservação produtiva como base para o plane-
jamento e gestão sustentável do agroecossistema cacaueiro; 
e (3) a prioridade social com primazia para inclusão social e 
produtiva. Fundamentados nestes princípios,  ficam assen-
tadas as condicionantes básicas da conservação produtiva, 
como forma de delinear e conduzir o agroecossistema ca-
caueiro a ser mais eficaz e efetivo. 

ideias-Chave da ConseRvação pRodUtiva

Plantar jequitibás, pau brasis, jacarandás? Como, se 
já se decidiu que somente os eucaliptos sobreviverão.
Entender e conservar a cabruca, para colhermos ca-
cau daqui a 250 anos? Como,se já se decidiu que to-
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dos teremos de plantar abóboras, para serem colhi-
das daqui a três  meses (Rubem Alves – grifo nosso).

Ambientais

i. Identificar, preservar e conservar espécies arbóreas na-
tivas da região cacaueira ameaçadas de extinção (diver-
sidade biológica);  nascentes e cursos d’água nas bacias 
hidrográficas; e solos - (Indicadores: número de espé-
cies, nascentes e cursos d’água inventariados). 

ii. Diagnosticar e planejar, com base na conservação pro-
dutiva, o total dos estabelecimentos agrícolas assistidos 
(Indicador: número de estabelecimentos agrícolas).  

iii. Resgatar espécies arbóreas nativas de importância es-
tratégica para o agroecossistema cacaueiro (Indicador: 
número de espécies).

iv. Implantar e sistematizar  banco de germoplasma de es-
pécies arbóreas nativas ameaçadas ou sob forte pressão 
antrópica (Indicadores: número de indivíduos arbóre-
os e espécies). 

v. Promover meios para a produção de sementes e mu-
das florestais que viabilizem o plantio de 20 milhões 
de árvores arbóreas nativas (Indicadores: número de 
sementes, mudas, capacitações).

vi. Adequar à legislação ambiental a totalidade das pro-
priedades rurais assistidas.

vii. Sensibilizar, atualizar e qualificar os produtores assisti-
dos para a conservação dos bens públicos globais (re-
cursos hídricos, biodiversidade, solos) e na formação 
de redes de conectividade estabelecidas entre fragmen-
tos florestais (Indicadores: número de beneficiários e 
áreas identificadas e trabalhadas).

viii. Sensibilizar as empresas agrícolas assistidas para a ado-
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ção de técnicas de reduzido custo e baixo impacto am-
biental (Indicadores: número de beneficiários e empre-
sas sensibilizadas e motivadas). 

Sociais

i. Promover a inclusão produtiva e combater a pobreza 
rural.

ii. Elevar o nível de conscientização, em relação à susten-
tabilidade, dos produtores envolvidos e trabalhadores 
do meio rural (Indicadores: número de beneficiários 
sensibilizados - educação ambiental).

iii. Favorecer uma participação social concreta no debate 
sobre os interesses gerais da comunidade e na gestão 
participativa  (Indicadores: instituições mediadoras). 

iv. Implantar, de forma associativa, rede solidária  de 
produção de sementes e mudas de essências nativas 
(Indicadores: número  de beneficiários vinculados a  
associações e/ou cooperativas).

v. Assistir à totalidade dos pequenos estabelecimentos 
agrícolas e da agricultura familiar produtores de ca-
cau com base na conservação produtiva (Indicador: 
número de beneficiários envolvidos).

vi. Desenvolver e apropriar produtos agroindustrializa-
dos com identidade regional que assegurem a verti-
calização e diversificação da produção nos territórios 
da região cacaueira da Bahia (Indicador: número de 
produtos com identidade regional estabelecida).

vii. Ampliar a produção  de alimentos,  fito-fármacos, 
flores tropicais, mel, sob o conceito de uso múltiplo 
(Indicador: número de produtos incorporados). 
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Econômicas

i. Elevar a produção regional e melhorar a produtivida-
de dos grandes cultivos regionais (Indicadores: cacau, 
seringueira, dendê).

ii. Certificação ambiental dos estabelecimentos agrícolas  
assistidos (Indicador: número de estabelecimentos 
agrícolas certificados).

iii. Quantificar e valorar os serviços e ativos ambien-
tais: carbono orgânico fixado, água, biodiversidade, 
madeira (m³), solo (Indicadores: número de servi-
ços e ativos ecossistêmicos valorados qualitativa e 
quantitativamente).

iv. Desenvolver atividades econômicas complementares 
– cultivos alimentares; fitos-fármacos; flores tropi-
cais; turismo: ecológico, científico e rural; produtos 
de base florestal, entre outros (Indicador: número de 
produtos incorporados).

v. Equacionar o passivo financeiro dos cacauicultores; 
implantar uma nova modalidade de crédito rural – 
crédito agroambiental sustentável (Indicador: pro-
posta elaborada/contratada).

vi. Propiciar a  integração cooperativa do produtor rural 
a fim de auferir ganhos em outros estágios  da  cadeia 
produtiva  (Indicador:  Rede Cooperativa).

vii. Possibilitar a implantação de fundo de poupança re-
gional (Indicador: Rede Solidária).

Ações básicas de sustentação

A imaginação é mais importante que a ciência, por-
que a ciência é limitada, ao passo que a imaginação 
abrange o mundo (Albert Einstein). 
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os problemas sociais, ambientais e econômicos do 
território sul baiano estão intrinsecamente relacionados 
e, assim, devem ser percebidos na concepção das políticas 
públicas. A magnitude e diversidade dos problemas estabe-
lecidos exigem um enfrentamento com ampla e dinâmica 
variedade de soluções apropriadas às peculiaridades do lu-
gar. Por isso, é que as soluções não podem e nem devem ser 
tomadas isoladamente. 

As ações básicas devem ser implementadas de forma 
equânime, de modo a contribuir para que a sustentação 
continuada do Programa de Conservação Produtiva seja fa-
tor determinante para o desenvolvimento sustentável com 
possibilidades reais de contemplar o universo de produto-
res de cacau e que consiga melhorar a qualidade de vida da 
sociedade da Região Cacaueira.

Ações ambientais e socioeconômicas
 

i. Definir benefícios e incentivos econômicos que per-
mitam atender aos interesses emergenciais, sociais e 
ambientais dos produtores de cacau, de modo a faci-
litar sua adesão à estratégia agroambiental para recu-
peração da cacauicultura baiana.

ii. Adequar o planejamento e inventário agroambiental 
para implantação do “Cadastramento Ambiental Ru-
ral – CAR” do imóvel rural.

iii. Incorporar de forma produtiva outros estratos verti-
cais próprios do sistema cabruca. 
 - Estrato superior  >  5,0 m (Exemplo: produção de 

madeira, subprodutos florestais, frutos e outros).
 -  Estrato médio  1,5m a 5,0m   (Exemplo: produção de 
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cacau e frutas).
 - Estrato inferior < 1,5m (Exemplo: produção de fár-

macos e flores ornamentais tropicais).
iv. “Índice de Equivalência” para conversão espacial: de 

cacau-cabruca e/ou sistema agroflorestal em APP/RL, 
para a adequação à legislação ambiental e a prestação 
de serviços ecossistêmicos.

v. Planejar atividades que inter-relacionem as diferentes 
formas de cultivo no agroecossistema cacaueiro (tra-
dicional, semi-intensivo e intensivo) à conservação 
produtiva no Bioma Mata Atlântica. 

vi. Incentivar a realização, o diagnóstico, o planejamento 
ambiental, o manejo sustentável dos recursos naturais 
e os sistemas produtivos, integrando ações de crédito, 
pesquisa e assistência técnica. 

vii. Estimular meios que garantam a conservação in situ e 
ex situ das espécies em vias de extinção. 

viii. Implantar florestas para fins energéticos, visando 
atender a demanda para o beneficiamento do cacau 
(lenha) e demais necessidades do estabelecimento 
agrícola, contribuindo para diminuir a pressão sobre 
remanescentes de Mata Atlântica.

ix. Definir o cooperativismo de produção e agroindus-
trial como forma de sustentação e consolidação de 
um programa agroambiental para recuperação da ca-
cauicultura  e, por consequência, o fortalecimento da 
economia regional.

x. Redefinir o modelo institucional, governamental, não 
governamental e das organizações de base comunitá-
rias envolvidas, de maneira a capacitá-las a cumprir 
um novo papel de gestão descentralizada.

xi. Avaliar periodicamente os estabelecimentos agrícolas 
beneficiados pelo Programa Agroambiental, quanto 
ao Desempenho da Conservação Produtiva com mode-
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lo próprio  de avaliação.
xii. Apropriar mecanismos para Certificação e o Selo Am-

biental, abrindo novos mercados para o cacau Bahia.
xiii. Propor benefícios e incentivos econômicos à conservação 

produtiva e à sustentabilidade, para lastrear uma po-
lítica inovadora de crédito, que reabilite o produtor 
rural e seja capaz de superar os atuais impasses.

xiv. Promover o cacau-cabruca como Patrimônio Cultu-
ral da Bahia, do Brasil. Expressão histórica e sociocul-
tural do Sul da Bahia. 

Ações Institucionais
 

i. Realizar Inventário agroambiental (linha de base) nas 
áreas trabalhadas na propriedade rural. 

ii. Planejar o estabelecimento agrícola com foco na con-
servação produtiva e no seu uso múltiplo.

iii. Apropriar-se de pesquisas de baixo impacto ambiental e  
baixo custo  (manejo sustentável, densidade, composi-
ção arbórea, adubação...) para sistema cabruca e outros 
modelos ou arranjos produtivos praticados, que me-
lhor atendam os princípios da conservação produtiva.

iv. Desenvolver programas de sensibilização e atualiza-
ção continuada dos agentes envolvidos voltados para 
a inovação e a implementação de padrões de produção 
e consumo sustentáveis, valorizando as necessidades e 
os conhecimentos locais  (extensionistas, produtores e 
trabalhadores rurais e comunidade envolvida).   

v. Valorar as externalidades que compõem o sistema cabru-
ca (bens públicos globais, serviços e ativos ambientais).

vi. Viabilizar rede regional de sementes e mudas para su-
prir a demanda local, integrada à rede nacional.

vii. Incorporar a estratégia da conservação produtiva aos 
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interesses globais quanto a preservação ambiental e a 
conservação dos recursos naturais renováveis.

viii. Desenvolver produtos agroindustriais com identidade 
regional que assegurem a verticalização da produção.

ix. Estimular a certificação de produção, produtos e selos 
de origem e identidade.

x. Elaborar Planos operacionais Anuais (PoA) para 
cada área trabalhada no estabelecimento agrícola.

xi. Definir critérios de intervenção, normatizando o ma-
nejo em áreas de cacau.

xii. Definir critérios para o planejamento, plantio e ma-
nejo, tendo por princípios normatizadores a con-
servação produtiva e a adotabilidade dos arranjos 
agrossilviculturais.

xiii. Progredir com a consolidação da “cultura da susten-
tabilidade” e com a criação de “espaços educadores” 
construídos a partir da adequação dos espaços físicos 
a padrões sustentáveis, adoção de processos de gestão 
participativos e da inclusão dos temas da economia 
verde nas propostas de educação ambiental. 

As estratégias sugeridas

Vemos o universo - a cabruca - da maneira como 
o vemos porque, se fosse diferente não estaríamos 
aqui para vê-lo. (Princípio Antrópico - grifo nosso)

É necessário optar por um novo modelo de desenvol-
vimento e dar respostas à altura do desafio global. Hoje, 
já não é mais uma questão de idealismo, mas de realismo, 
independente das divergências conceituais entre desenvol-
vimento sustentável e economia produtivista. 
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A nova  cacauicultura requer processos inovadores – 
conservação produtiva - que, simultaneamente, conservem 
os recursos naturais e considerem a prestação de serviços 
ecossistêmicos; forneçam produtos saudáveis; sejam produ-
tivos e garantam a viabilidade econômica da propriedade 
rural; possibilitem a revisão das formas danosas e da de-
pendência do mercado externo  – desvinculando os preços 
do mercado interno das bolsas de mercadorias de Londres e 
Nova York, que conferem ao cacau  instabilidade de preços 
e os mais longos ciclos de baixa renda dentre as grandes 
commodities; superem o desafio de incorporar definitiva-
mente a erradicação da pobreza  como elemento indispen-
sável ao desenvolvimento.

os problemas de aplicação prática de um processo inova-
dor com novas definições e  intrínseca  vinculação à ideia do 
desenvolvimento sustentável devem ser vistos como novos de-
safios teóricos e práticos e não como expedientes que possam 
diluir seu valor heurístico e seu profundo sentido ético. 

os Bens Públicos Globais

A Constituição Brasileira e a proposta do novo Códi-
go Florestal, além de consagrarem diversos instrumentos 
voltados para os incentivos fiscais, econômicos, proteção 
e conservação de recursos naturais, dedicam significativo 
espaço à disciplina da relação do cidadão brasileiro com os 
recursos naturais. Porém, sem a integração e a participação 
efetiva da sociedade rural, seja por meio da conscientização 
ou de estímulos, a conservação dos ecossistemas atlânticos, 
certamente, estará comprometida.

os bens públicos globais relacionados à cacauicultura 
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serão trabalhados de maneira equitativa, considerando a 
conservação do agroecossistema cacaueiro e as prioridades 
das diferentes populações envolvidas, no sentido de dimi-
nuir as desigualdades sociais existentes. 

Normalmente as regulamentações e instruções normati-
vas que disciplinam o tema são preservacionistas quanto aos 
recursos florestais ou impositivas na recuperação dos recursos 
naturais; posto que os modelos agrícolas de uso do solo nor-
malmente praticados geram grandes impactos negativos. É 
necessário contribuir para a regulamentação dos instrumen-
tos legais favoráveis de maneira específica e de forma que 
contemplem as especificidades do agroecossistema cacaueiro

Neste contexto real, o conjunto legal instituído deverá 
estimular a permanência e a interferência racional no sis-
tema tradicional de cultivo do cacau, de modo a favorecer 
a grande capacidade do sistema cabruca em promover a 
conservação produtiva, garantindo com isso uma maior 
conservação dos bens públicos globais e a manutenção e 
ampliação de serviços e ativos ecossistêmicos.

VALORAÇÃO TOTAL E POR POVOAMENTOS / INVENTARIADO 
DO RECURSO NATURAL MADEIRA EM (R$/M3 DE MADEIRA)

SISTEMA R$
ToTal – CaCau CabruCa (140 ha) 1.204.653,00
ToTal - MaTa seCundária (110 ha) 2.963.705,00
TOTAL GERAL 5.273.015,00
FonTe dos preços de m3 madeira – seFaZ - bahia (pauTa madeira inTerno) / Cepea / 25/05/2011
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o Sistema Cabruca

A cacauicultura, mais especificamente o cacau-cabru-
ca, processo inovador de produção sustentável na Bahia, 
é precursor dos sistemas agrossilviculturais (agroflorestais). 
Nenhuma outra forma de cultivo em clima tropical úmido, 
em área extensa e de forma contínua (> 300 mil ha), com 
eficiência comprovada a mais de 250 anos, foi capaz de  
moldar-se tão bem aos pilares do desenvolvimento susten-
tável e gerar ativos ecossistêmicos como o sistema cabruca. 

Desenvolvido ao longo da implantação e consolidação da 
cacauicultura na região Sul da Bahia, o sistema cabruca tem po-
tencial para abrigar uma diversificação agropecuária e a conser-
vação ambiental sem a necessidade de substituir o seu principal  
elemento produtivo - o cacau,  mesmo associado-o a outros pro-
dutos, sendo possível a diversificação sem substituição: 

i. cacau como produto principal: onde o manejo estará 
principalmente voltado para a produção de cacau;

ii. cacau como produto secundário: em que o cacaueiro 
entra no sistema (como coadjuvante) onde o princi-
pal produto já não é mais o cacau. Ex.: Seringueira + 
cacau; onde a seringueira foi plantada num espaça-
mento de 7 x 3 e o cacau em 3 x 3m;

iii. conservação (recurso natural) como produto princi-
pal. Ex.: diversidade (riqueza) florística e/ou faunísti-
ca, recursos hídricos, solos; esse recursos considerados 
de forma associada ou isolada. 

Em contrapartida, é capaz de sustentar seus benefícios 
ecológicos, com a manutenção e, até mesmo, a ampliação 
de serviços e ativos ecossistêmicos, mesmo quando se pra-
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ticar uma substituição radical no uso do solo.
Áreas que tiveram mudança de uso do solo, do cacau 

tradicional (cacau-cabruca) para modelos monoculturais, 
serão estimuladas a retornarem ao cultivo tradicional (ca-
cau) ou pelo menos a readoção do sistema, mesmo com 
outro cultivo “âncora”, como por exemplo pastagem, serin-
gueira. Essa prática, de retorno ao sistema original, é no-
minada de recabruca, mesmo que o cacau não venha a ser 
o seu componente principal. Nos exemplos acima, ter-se-á 
outra denominação:  pasto cabruca e seringueira cabruca.

os Estratos Verticais da Floresta

Numa floresta tropical, basicamente, podem ser iden-
tificados três estratos verticais, enquanto que no cacau-
-cabruca são comumente utilizados dois estratos; o cacau, 
que ocupa o estrato sub-arbóreo (médio), que varia entre 
1,5 a 5 m de altura; e os elementos arbóreos, normalmente 
usados como proteção do cacau, que ocupam o estrato su-
perior a uma altura > 5 m. 

Apesar da grande potencialidade de proporcionar conser-
vação e produção, agregando valor econômico ao cultivo, o es-
trato superior (arbóreo) é usado apenas com a função de pro-
teção para gerar o conforto ambiental adequado ao cacaual.

A capacidade intrínseca do cacaueiro, face sua origem 
(floresta tropical amazônica) e do sistema agrossilvicultural 
cabruca em tolerar grande diversidade de espécies de forma 
temporal coincidente, concomitante, separada ou interpo-
lada, permite a construção de arranjos que poderão favo-
recer tanto a conservação e o aumento de serviços e ativos 
ecossistêmicos quanto a diversificação e, por conseguinte, a 
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agregação de valor econômico ao sistema.
Como exemplo, pode-se citar o pau-brasil (Caesalpinia 

echinata), que, na Bahia, os melhores e mais significativos 
exemplares da espécie encontram-se no sistema cacau-ca-
bruca e não nos remanescentes de Mata Atlântica, compro-
vando a capacidade do sistema em conservar e possibilitar a 
execução de programas de resgate de espécies ameaçadas de 
extinção  ou que se encontram sob forte pressão antrópica.

Portanto, quanto ao aspecto produtivo, as árvores do 
sistema de proteção do cacau poderão ser manejadas tam-
bém para atender a demanda comercial, o que induz a for-
mação de fuste comercial; também é preciso incorporar um 
terceiro estrato vertical, o inferior, abaixo do cacaueiro, para 
fortalecer o sistema produtivo, de modo a contribuir com 
a sustentabilidade econômica do estabelecimento agrícola. 
Um cacaual com manejo sustentável  deverá explorar, pro-
dutivamente, os três estratos verticais disponíveis:

i. estrato superior (Ex.: produção de madeira, subpro-
dutos florestais, frutos e outros); 

ii. estrato médio (Ex.: produção de cacau e frutas); 
iii. estrato inferior (Ex.: produção de fármacos e orna-

mentais (flores tropicais e alimentos).

A Densidade Arbórea

A densidade é um parâmetro populacional que revela 
o número de indivíduos  existentes em uma determinada 
área; quanto maior for  o seu valor, maior será a sua capa-
cidade em fixar carbono orgânico, tanto no solo como na 
parte aérea da planta, como também maior será sua ca-
pacidade em interferir positivamente no ciclo hidrológico, 
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retendo, no sistema, a água da chuva, portanto, com maior 
capacidade de prestar serviços ambientais. 

A maior densidade favorece o aumento da diversidade, 
que está diretamente relacionada com a capacidade em pro-
porcionar maior conforto ambiental à área,  ampliar a rede de 
conectividade gênica (corredores de biodiversidade) e ampliar 
a capacidade de suporte, abrigo e proteção à fauna silvestre.

o aumento da densidade do elemento agronômico 
produtivo, seja o cacaueiro ou qualquer outro que o subs-
titua ou complemente, será uma prática corriqueira; por-
tanto, a estratégia terá como foco maior a densidade do 
componente arbóreo  do sistema cabruca.

Quatro estratégias serão aplicadas: (i) o plantio para 
compensação, quando no manejo agrossilvicultural for ne-
cessário o corte de árvore (com instruções normativas pré-
-estabelecidas); (ii) estruturação da densidade de modo a 
estabelecer limites para interferência no que se refere ao 
manejo e a capacidade de proporcionar serviços e ativos 
ecossistêmicos; (iii) corredores de biodiversidade; (iv) ade-
quação à legislação ambiental vigente. 

Quanto a estruturação da densidade arbórea do siste-
ma cabruca, três faixas  serão consideradas para o estrato 
superior (sistema de proteção de topo ou sombreamento) 
como parâmetros para a conservação produtiva:

i. baixa densidade   (≥ 18 a < 50 ind/ha) privilegia  a 
produção de cacau; 

ii. média densidade ( > 50 a < 85 ind/ha) privilegia a 
diversificação e conservação;

iii. alta densidade (> 85 ind/ha)  privilegia a conservação 
e atende à legislação. 
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Áreas cuja densidade do sombreamento estabelecido for < 
18 ind/ha, mesmo com essências arbóreas nativas, não deverão  
ser  consideradas como cabruca; neste caso, são passíveis de 
serem reconduzidas ao estádio original, ou seja, recabrucadas. 

Com relação a adequação e a regularização à legislação 
ambiental vigente, podemos constituir como parâmetro  
um “Índice de Equivalência” que sirva para conversão es-
pacial entre áreas implantadas no Sistema Cabruca, Áreas 
de Preservação Permanente (APP) e a Reserva Legal (RL):

 — “Índice  de Equivalência” para conversão espacial: 
 - “Índice  de Equivalência” de conversão espacial 

para regularização ambiental entre a Reserva Legal 
(RL), as  Áreas de Preservação Permanente (APP) e 
o sistema cacau-cabruca de média e alta densidade: 

 - 1,2 ha de cacau-cabruca  >> 1,0 ha de RL.
 - 1,5 ha de agrossilvicultural >> 1,0 ha de RL.

A Diversidade Arbórea
 
Diversidade exprime a riqueza de espécies de uma de-

terminada área. Em todos os ecossistemas onde encontra-
-se disseminada a cacauicultura brasileira, tanto a Floresta 
Amazônica como a Floresta Atlântica sul baiana apresen-
tam alta biodiversidade, endemismo e variadas tipologias 
vegetais. Estudos e levan tamentos realizados na Região Ca-
caueira da Bahia dão uma ideia geral sobre sua diversidade, 
biometria e composição florestal. Em Serra Grande, distri-
to do município de Uruçuca (BA), foram identificadas pelo 
Herbário André Maurício da Ceplac/Cepec, em parceria 
com o New York Botanical Garden, 458 espécies lenhosas 
em apenas um hectare, o que confere a esta região o título 
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de área com maior diversidade lenhosa até então estudada. 
Quanto às espécies arbóreas que compõem o sombre-

amento do sistema cabruca, o Quociente de Mistura (QM), 
encontrado em inventários realizados, tem variado de 1:3 
a 1:5 para espécie e de 1:8 a 1:12 para família botânica, 
demonstrando a riqueza arbórea do sistema. 

Instruções normativas deverão orientar ações para ga-
rantir a manutenção da diversidade, e mesmo aumentá-la, 
disciplinar a escolha das espécies a serem resgatadas, con-
servadas, manejadas e plantadas, seja pela compensação e/
ou mitigação, seja pelas ações de interferência do manejo ou 
recuperação de cacauais; no sentido de aumentar a riqueza.

A Recabruca

É a recondução do uso do solo de uma área à condição 
de cabruca, ou seja, é o retorno à condição de cabruca de 
uma área que teve o uso do solo alterado e/ou o sistema 
descaracterizado quanto a densidade, riqueza e/ou distri-
buição espacial do componente arbóreo que o compõe.

Consiste no plantio de árvores com espécies nativas ou 
exóticas em cacauais cultivados a pleno sol, ou com baixís-
sima densidade de árvores sombra (< 18 ind/ha), ou ainda 
em cacauais tecnicamente implantados sombreados, ape-
nas, com uma espécie arbórea, a exemplo da eritrina.

A densidade (e arranjo) das árvores de sombra está 
diretamente relacionada ao objetivo produtivo do agros-
sistema, ou seja, é preciso estar previamente definido se o 
objetivo principal será a conservação de recursos naturais 
e/ou a produção agrícola. Cabruca implantada em áreas 
de preservação permanentes, o sombreamento deverá estar 
com densidade arbórea na faixa  média e/ou alta.
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Inclusão Social Produtiva

A conservação produtiva incorpora, definitivamente, 
o compromisso de erradicação da pobreza como elemento 
indispensável  à concretização do desenvolvimento susten-
tável, acentuando a dimensão humana - compromisso fir-
mado pelo Governo Brasileiro para a Rio+20:

i. Segurança alimentar: assegurar estabilidade da renda 
e  plantio de espécies alimentares.

ii. Equidade de gênero, trabalho decente, consumo, 
acesso a serviços públicos.

iii. Qualidade de vida:  assegurar a infraestrutura social 
e da produção.

iv. trabalho decente com equidade, estabilidade e segu-
rança capaz de suprimir a sazonalidade do trabalho. 

v. Qualificação continuada, educação  ambiental e produti-
va, valorizando as necessidades e os conhecimentos locais.

vi. organização  social solidária e cooperativa: ampliação 
da rede social e da participação comunitária.

vii. Acesso facilitado a benefícios econômicos e a políticas 
públicas sociais.

viii. Fortemente vinculada à “verticalização da produção” 
através da  integração cooperativa produção/agroin-
dústria (chocolate, farinha, doces, flores tropicais, 
fito- fármacos, mel etc).

Performance da conservação produtiva
 
É a avaliação dos indicadores ambientais, sociais e 

produtivos, em função das interferências antrópicas no 
agroecossistema regional e, de forma mais específica, no 
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contexto do estabelecimento agrícola. A preocupação com 
o ambiente vem conquistando espaços dentro dos estabe-
lecimentos rurais e mudando comportamentos, no que diz 
respeito à forma e à intensidade. Essa prática tem o intuito 
de contribuir na evolução da atividade rural em sintonia 
com a conservação produtiva, servindo como instrumento 
de diferenciação para o acesso a serviços sociais e a créditos, 
incentivos econômicos e fiscais, orientando como avaliar a 
performance do modelo proposto. 

Essa estratégia de monitoramento e avaliação irá con-
tribuir para o desenvolvimento das atividades agrícolas em 
harmonia com a sustentabilidade. o guia proposto tem por 
base questionários temáticos sobre: (i) uso do solo; (ii) re-
cursos hídricos;  (iii) adubo e fertilizantes; (iv) uso de agro-
tóxico; (v) certificação ambiental da produção; (vi) conforto 
ambiental; (vii) adequação às leis ambientais e trabalhistas; 
(viii) qualidade dos bens públicos globais, serviços e ativos 
ecossistêmicos; (ix) gestão sustentável; (x) energia e manejo 
de resíduos sólidos; (xi) espaços educadores; (xii) qualidade 
de vida e acesso a serviços públicos pela população envolvi-
da, o que permite avaliar objetivamente o desempenho am-
biental, social e produtivo do estabelecimento agrícola, ou 
mesmo de uma área específica a ser trabalhada.

organização da produção 

o fortalecimento do cooperativismo pode reverter o 
atraso histórico da região se efetivamente for utilizado como 
mecanismo de política pública ou, pelo menos, não for obsta-
culizado nas suas ações pelos interesses de grupos específicos. 
tal fortalecimento tem experiências, tem tradição, tem meca-
nismos operacionais que podem ser acionados – que nem um 



  72  

Wallace Setenta & Dan Érico Lobão

outro segmento tem. É necessário sua reestruturação do ponto 
de vista da inclusão  social, que envolva a formação de recursos 
materiais e humanos (NASCIMENto, 1994).

A estratégia de organização cooperativista da produção 
– voltada para estimular e desenvolver a formação de coope-
rativas comunitárias – estaria voltada para: (1) crescimentos 
agrícola, agroindustrial e industrial – com elevação da renda 
do produtor associado e  para obter  economias de escalas 
técnicas e econômicas; (2)  criação de oportunidades poten-
ciais de investimento que poderiam expandir a economia da 
região e, ao mesmo tempo, promover o emprego e a renda. 
Na realidade, o desenvolvimento da região cacaueira está a 
exigir planejamento regional, que favoreça a descentralização 
da gestão, diferente do atual – que conserva a antiga ordem 
estabelecida da subordinação econômica. Na realidade, a 
agroindustrialização integrada beneficia os setores primário, 
secundário e terciário.  (NASCIMENto, 1994).

Participação das exportações de amêndoas e derivados no 
faturamento das principais multinacionais

Multinacionais (95%)

Países produtores  (5%)
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Certificação Ambiental e Selos de origem

Muito mais do que escapar de multas ambientais e 
restrições do mercado, faz-se necessário melhorar a ima-
gem institucional no crescente mercado de consumo que 
valoriza a sustentabilidade. A certificação ambiental e os 
selos de identidade e origem de marcas coletivas de pro-
dução e produtos deverão ser implementados visando dar 
visibilidade para novos mercados e resguardar a assertivida-
de ambiental da conservação produtiva do agroecossistema 
tradicional cacaueiro, buscando ressaltar as qualidades do 
modo de produção regional de cacau e do chocolate para 
ampliar, criar e fidelizar novos mercados.

Sensibilização e Conscientização 
Ambiental

 
A partir do crescente interesse da sociedade nacional 

e internacional em assuntos relacionados às questões am-
bientais, a sensibilização e conscientização ambiental assu-
mem uma perspectiva mais abrangente, não restringindo-
-se, apenas, à proteção e uso sustentável de recursos natu-
rais, mas incorporam fortemente a proposta de construção 
de ações e espaços vividos através  da gestão local e práticas 
democráticas em direção de uma estrutura mais participa-
tiva que resultem em benefícios coletivos.

A educação ambiental tornou-se Lei da Educação Am-
biental (Lei  9.795), que em seu Art. 2° afirma ser “A edu-
cação ambiental um componente essencial e permanente 
da educação nacional, devendo estar presente, de forma 
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 
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educativo, em caráter formal e não formal”.
tal estratégia estimula a participação e gera verticalização 

dos compromissos dos atores, diretos e indiretos, bem como 
das instituições locais e externas, valorizando os “bens públi-
cos comuns” acima dos interesses específicos ou individuais. 

Adequação e Fortalecimento da Estrutura 
Institucional

As instituições vinculadas e comprometidas a instaurar 
o novo rural sul baiano deverão  buscar a sua  restauração 
e modernização institucional, compromissadas com o de-
senvolvimento sustentável, para que possam servir como 
mediadoras na relação Governo – Sociedade; construir re-
lações articuladas e democráticas com a sociedade regional 
e descentralizar a gestão; buscar a articulação com institui-
ções parceiras (EMBRAPA, UESC, dentre outras); viabili-
zar recursos das agências nacionais e internacionais a fim de 
se integrar e estabelecer uma nova governança.

Citamos a CEPLAC, importante agente público para a 
cacauicultura, como   exemplo institucional deste contexto. 
Instituída através de alíquotas sobre a produção de cacau,  
genuinamente, difere-se, por isso, das outras instâncias 
federativas; modelo único na agricultura nacional, gerou 
fortes vínculos com a cacauicultura. No  entanto, frente 
às novas demandas regionais, é necessária a sua readequa-
ção institucional e financeira, para que possa implementar 
uma nova cacauicultura, tendo por base o planejamento e 
a gestão sustentável, direcionados para o desenvolvimento 
regional integrado sustentável. 
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Alianças Institucionais
 
É essencial a busca e mobilização de todos os parcei-

ros institucionais nos diversos ambientes, públicos ou pri-
vados, nacionais e internacionais, bem como empresários, 
trabalhadores, técnicos, organizações não governamentais, 
movimentos sociais, comunidades tradicionais, programas, 
projetos e ações, para promover maior sinergia, coordenação 
e interação necessária à concretização da proposta de Con-
servação Produtiva da Região Cacaueira da Bahia calcada 
nas três dimensões do desenvolvimento sustentável, buscan-
do superar a prevalência de tendências ainda setoriais  em 
direção de um novo modelo, de uma “nova economia” – a 
economia da sustentabilidade e da inclusão produtiva.

Alguns exemplos de ações e políticas públicas iniciadas 
que podem interagir, complementando estes fins: Fundo 
Constitucional do Nordeste (FNE) amparado sob a rubrica 
FNE VERDE – Programa de Financiamento à Conservação e 
Controle do Meio Ambiente; FNE PRÓ-RECUPERAÇão 
AMBIENtAL - Programa de Financiamento à Regularização 
e Recuperação de Áreas de Reserva Legal e de Preservação Per-
manente degradadas, do Ministério da Integração Nacional, 
operacionalizado pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC – Cacau); 
PRoGRAMA ABC - Programa para Redução da Emissão de 
Gases de Efeito Estufa na Agricultura, Resolução nº 3.896, de 
17/08/10, do Banco Central do Brasil, no âmbito do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); 
Programa Nacional da Agricultura Familiar  (PRoNAF); Pro-
grama Vida Melhor – Cacau Para Sempre, do Governo do Es-
tado da Bahia (CAR); Brasil sem Miséria, que inclui o “Bolsa 
Verde”, do Governo Federal; Fábrica de Chocolate da Agricul-
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tura Familiar – Bahia Cacau (CAR – Ibicaraí-BA); Programa 
território da Cidadania e Identidade - Governo Federal, todos 
eles comprometidos a encontrar sinergia para a formulação  de 
“estratégias emancipacionistas” que concebam mudar menta-
lidades e práticas a fim de promover empreendimentos solidá-
rios para uma nova ruralidade sul baiana. 

Benefícios fiscais e econômicos

o Poder Público, sem prejuízo das obrigações dos 
proprietários e/ou possuidores de imóveis rurais es-
tabelecidos na legislação ambiental, estimulará com 
incentivos econômicos, a proteção e o uso sustentá-
vel dos Ecossistemas Atlânticos (Art. 31º do Projeto 
de Lei nº 285, de 1999, autor Jaques Wagner, Go-
vernador do Estado da Bahia, à época Dep. Federal). 

Compras Públicas e Pagamento por Serviços 
Ecossistêmicos e Cotas Ambientais

A cacauicultura hoje está imobilizada pela ausência de 
novas propostas de políticas públicas sustentáveis para o 
seu desenvolvimento, pesquisa, assistência técnica, extensão 
rural, crédito agroambiental e programa de inclusão social, 
além da ausência de definição de uma proposta de política 
de compras públicas sustentáveis (Pagamento por Serviços 
Ecossistêmicos) associada a emissão de   Bônus (Cotas) Am-
bientais, que atendam ao princípio  “Pagador-Recebedor” 
voltado aos interesses coletivos; deve procurar envolver e 
comprometer tomadores de decisão e demais atores envolvi-
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dos com ações voltadas para o  esforço em busca da sustenta-
bilidade, a fim de contemplar a implementação e integração 
de políticas que incluam, entre outras, instrumentos regula-
tórios, econômicos e fiscais, investimento em infraestrutura, 
incentivos financeiros e parcerias públicas e privadas.

A valoração dos bens ecológicos não tem por objeti-
vo mercantilizá-los, mas atribuir valor para a prevenção do 
dano, promover o uso racional e a sua conservação. Requer 
como imprescindível e justo encontrar formas de políticas 
de compras públicas sustentáveis, onde o Estado atribua va-
lores aos recursos e serviços ambientais, garantidos e conser-
vados pelo agricultor, que sirvam para aumentar a eficiência 
econômica do estabelecimento rural, a inclusão social  pro-
dutiva, a geração de renda, a elevação da qualidade de vida 
das comunidades regional, rural e urbana. Uma boa forma 
é a adoção de instrumentos econômicos para  valoração das 
árvore da cabruca, da água, como forma de redução do uso 
desordenado dos recursos naturais e da degradação do agro-
ecossistema cacaueiro. Utilizar as compras públicas como 
instrumento de fortalecimento da oferta local de produtos 
e serviços oferecidos a partir da exploração sustentável dos 
recursos naturais do agroecossistema cacaueiro, priorizando 
a aquisição dos produtos provenientes da pequena produção 
e da agricultura familiar; e como forma de compras públicas 
de produtos e ampliação de mercado públicos e/ou priva-
dos, podemos citar o Programa de Aquisição de Alimentos  
(PAA) e o Plano Nacional de Aquisição Escolar  (PNAE) e o 
Programa Brasil Sem Miséria do governo Federal.
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Fundo Ambiental para Conservação 
Produtiva na Mata Atlântica do Sul da 
Bahia

Pelo grande objetivo de preservar a Mata Atlântica, 
conservar o agroecossistema cacaueiro e a região Sul da 
Bahia, é preciso adotar as medidas que sejam essenciais a 
sua recuperação. A ausência destas medidas gerou brutal 
crise de liquidez com impactos extremamente negativos no 
conjunto da sociedade.

Numa conjuntura de preços baixos, vassoura-de-bruxa, 
uso inadequado dos recursos naturais, baixa produtividade, 
incapacidade de pagamento e garantias insuficientes devi-
do ao baixo valor dos bens, só a criação de um instrumento 
de poupança, para o qual se amealhe recursos, seria sufi-
ciente para dar sustentação a uma iniciativa coletiva com 
preocupação sistemática de geração de poupança regional e 
de formar um seguro que garanta a continuidade do pacto 
pela conservação produtiva.

Esta iniciativa público-privada possibilitaria concreti-
zar o esforço de capitalização dos produtores, além de ser-
vir como uma espécie de fundo ambiental de compensação 
ou amortização da dívida bancária através da emissão dos 
Bônus (Cotas) Ambientais para reinstaurar a capacidade de 
pagamento e investimento dos produtores e oportunizar a 
utilização de recursos públicos, de forma conveniente, acele-
rando a recuperação da economia regional, no entanto, bem 
mais do que simples mecanismos financeiros, destacamos os 
fundos especiais, como uma ferramenta de gestão ambiental.

o Fundo Ambiental seria composto de recursos oriun-
dos das seguintes fontes: recursos auferidos nas negociações 
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pelas compensações de neutralização/imobilização de car-
bono; recursos gerados pela preservação dos bens públicos 
globais; pela valoração econômica dos serviços ecossistêmi-
cos e/ou ambientais;  doações de entidades públicas e/ou 
privadas; dotações orçamentárias da União, Estado e mu-
nicípios; entidades nacionais e internacionais de apoio ao 
meio ambiente; imposto de importação de cacau em amên-
doas, derivados e chocolates; da participação do rol de en-
tidades recebedoras de recursos financeiros oriundos  de li-
cenciamentos ambientais, federal e/ou estadual, de empre-
endimentos potencialmente poluidores ou degradadores.

Regionalmente, a experiência com a instituição da 
“cota de contribuição cambial”, para o amparo financeiro 
da CEPLAC, nada mais foi do que a constituição de um 
fundo, pago pelo produtor (10% da produção), para estí-
mulo a cacauicultura, à época, como agora, em  momento 
de extrema dificuldade, entretanto o produtor – o pagador 
do imposto – em várias oportunidades, em função do êxito 
do fundo, se manifestou contra a queda do tributo.  

São alguns exemplos de Fundos já constituídos: Fun-
do Estadual de Recursos Hídricos (FERHBAHIA), Lei nº 
11.612, de 08/10/2009;  Fundo Socioambiental da Caixa 
Econômica; Fundo de Amparo a Cacauicultura (FUNCA-
CAU), do Governo do Estado do Pará; Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (FEHIDRo), o 
Fundo Verde, CoP16-México 2010, de caráter internacio-
nal; e o ainda não extinto Fundo Geral do Cacau – FUN-
GECAU, MAPA-CEPLAC.
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Monitoramento e  Avaliação Continuada 

Esta estratégia define-se pelas inter-relações compartilha-
das entre  as instituições e as comunidades locais, amparadas 
no acompanhamento do planejamento realizado no agroecos-
sistema regional como instrumentos da conservação e ordena-
mento do uso dos recursos naturais e produtivos, auxiliados 
pelo Guia de Desempenho da Conservação Produtiva, com o 
objetivo específico de dar visibilidade, credibilidade e conti-
nuidade às ações da conservação produtiva compreendidas 
aqui como um processo reativo, um ente passivo, que conti-
nuamente reage às mudanças do espaço em que está contido.

Neste contexto, a partir da linha base (marco zero) 
esboçada, e levando em conta, especialmente, indicadores 
apropriados que reflitam  avanços das ações sociais delinea-
das na busca permanente pela inclusão social e produtiva, e 
procurando atingir o equilíbrio dos processos constituídos 
para toda a área de abrangência monitorada.
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SUPoRtE FINANCEIRo 
PARA A CoNSERVAÇão 

PRoDUtIVA

Instaurar um programa executável que reconcilie os in-
teresses regionais e que possibilite a recuperação e o 
avanço da cacauicultura baiana em bases sustentáveis, 

que estenda seus benefícios a pelo menos 90% dos produ-
tores, assim como o incentivo ao produtor rural para se 
ajustar à legislação ambiental vigente, de modo a estimular 
a implantação e recuperação da reserva legal e das áreas de 
preservação permanente. 

A política de crédito rural será planejada e executada 
na forma da legislação vigente através de programa de fi-
nanciamento na modalidade de CRÉDIto AGRoAM-
BIENtAL SUStENtÁVEL (CAS) com base na conser-
vação produtiva, no agroecossistema cacaueiro no Bioma 
Mata Atlântica. 
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Levando-se em conta o estado de risco em que se en-
contra este agroecossistema, devemos considerar: o paga-
mento por Serviços Ambientais ou Ecossistêmicos (Bônus 
Ambiental); incluir o patrimônio ambiental (ativos am-
bientais) como garantias reais no financiamento agrícola; 
incentivo a estudos e pesquisa tecnológica; cooperativismo; 
assistência técnica e extensão rural; irrigação; regularização 
à legislação ambiental; uso múltiplo – diversificação de 
cultivos. 

Programas de governo já postos devem ser articulados 
no sentido de promover ação sinérgica com este propósi-
to: Programa de Estímulo a Produção Agropecuária Sus-
tentável (PRoDUSA); Programa de Plantio Comercial e 
Recuperação de Floresta (PRoPFLoRA); Programa de 
Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à 
Produção Agropecuária (PRoDECooP); Agricultura de 
Baixo Carbono (ABC), todos previstos e operacionalizados 
no Plano Agrícola e Pecuário do Ministério da Agricultura 
(MAPA); como também programas oriundos de agências 
internacionais de desenvolvimento. 

Com ênfase na sustentabilidade, a conservação produ-
tiva amplia as bases econômicas de sustentação para crédito 
agroambiental. Além de gerar produtos  ainda estabiliza, 
recupera e amplia os serviços ecossistêmicos básicos no 
agroecossistema cacaueiro o que propicia a aquisição ou 
pagamento por estes serviços: biodiversidade – flora e fau-
na; proteção e regulação de recursos hídricos; proteção de 
solos; espécies ameaçadas de extinção; produção de oxigê-
nio e fixação de carbono -“baixo carbono”; plantio de es-
sências arbóreas nativas; corredores de biodiversidade; Áre-
as de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL) 
mantidas e conservadas com vegetação natural ou por meio 
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do sistema cabruca; preservação e conservação produtiva 
de árvores matrizes cadastradas; conservação do patrimô-
nio nacional e natural da humanidade – beleza cênica; For-
mação de povoamentos florestais com base nos conceitos 
de conservação produtiva para diminuição da pressão por 
desmatamento; criação de espaços educadores e a eficiência 
da produção agrícola. 

pontos FoCais:

i. Forte conotação ambiental com conservação produti-
va e preservação dos recursos naturais renováveis, ser-
viços ecossistêmicos básicos e gestão local sustentável.

ii. Inclusão social produtiva com ampliação do mercado 
de trabalho e da renda; e consolidação de “rede de so-
lidariedade social”; a ideia é “zerar a miséria absoluta”. 

iii. Programa de financiamento de crédito  rural numa 
nova modalidade “Crédito Agroambiental Susten-
tável” (CAS) para a recuperação da capacidade de 
investimento do produtor rural; adequação e regula-
rização à legislação ambiental vigente; e preservação 
dos bens públicos globais.

iv. Diversificação da produção agrícola com uso múlti-
plo da propriedade e consolidação da verticalização 
agroindustrial cooperativa.

v. Fortalecimento institucional.



ThelypTeris sp



ANEXoS





Área de pastagem circundada por uma área de Cabruca.



Acima: Vista aérea da Granja Experimental da CEPLAC/SUBES, seguida de extensa área de Cabruca.
Abaixo: Área implantada com derruba total da mata, ao centro, abraçada por área em cabruca.

Acima: Extensa área de Cacau Cabruca associada à Mata Atlântica nativa – preservada.
Abaixo:  Vista aérea da Cabruca: destaque para o Ipê-Roxo, Pau-d’arco (Tabebuia impetiginosa), sul da Bahia.



Acima: Extensa área de Cacau Cabruca associada à Mata Atlântica nativa – preservada.
Abaixo:  Vista aérea da Cabruca: destaque para o Ipê-Roxo, Pau-d’arco (Tabebuia impetiginosa), sul da Bahia.





Composição do agroecossistema tradicional cacaueiro baiano, destaque para um estabelecimento agrícola familiar em primeiro plano.



Acima: Vista aérea de uma tradicional fazenda de cacau, Itabuna-Bahia.
Abaixo: Visão do dossel superior da cabruca.

Acima: Primeiro plano, cabruca e mata nativa ao fundo com pequenos estabelecimentos agrícolas e áreas com pastagens.
Abaixo:  Detalhe da cabruca com um ramal interno



Acima: Primeiro plano, cabruca e mata nativa ao fundo com pequenos estabelecimentos agrícolas e áreas com pastagens.
Abaixo:  Detalhe da cabruca com um ramal interno





Mosaico da estrutura produtiva tradicional cacaueira contendo a cabruca como elemento básico.



raddia brasiliensis
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Anexo I 
 
 

PACto PELA CoNSERVAÇão 
PRoDUtIVA

Por mais longa que seja a caminhada o mais impor-
tante é  dar o primeiro passo ( ).

os compromissos pactuados e assumidos devem estar 
compreendidos e integrados nas políticas de Estado, como 
estímulos ao uso eficiente dos recursos naturais, à produção 
e ao consumo sustentáveis, à cultura, à ciência, tecnologia e 
inovação, à geração de empregos, à segurança alimentar, à er-
radicação da pobreza, à adaptação às mudanças climáticas e a 
inclusão social e produtiva e todos os demais requisitos rele-
vantes ao desenvolvimento sustentável no ecossistema Mata 
Atlântica.

No Pacto pela Conservação Produtiva devem constar os 
compromissos de todos  aqueles que se proponham a compor 
e participar das discussões sobre a gestão sustentável do agroe-
cossistema cacaueiro no âmbito de um Conselho Deliberativo 
Regional para o Desenvolvimento Sustentável. A manifesta-
ção formal desses compromissos tem o propósito principal de 
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elevar o patamar de prioridade da agenda político-institucio-
nal relacionada ao bioma Mata Atlântica associado ao agroe-
cossistema cacaueiro com bases na conservação produtiva, em 
todas as esferas da sociedade regional e brasileira, permitindo, 
inclusive, o estabelecimento de um novo processo permanente 
de gestão descentralizada e de governança.

objetivos

Estratégico

Promover o desenvolvimento sustentável de regiões pro-
dutoras de cacau, tendo por princípio básico a conservação 
produtiva, a economia verde e a erradicação da pobreza com a 
inclusão social e produtiva das famílias no meio rural.

Específicos

i. Fomentar, no contexto da economia verde, o aumen-
to da produção brasileira de cacau, preservar, conservar 
e recuperar o patrimônio florestal e recursos naturais 
(bens públicos globais) no bioma Mata Atlântica  e ecos-
sistemas associados onde a cacauicultura está inserida.

ii. Promover a inclusão social e produtiva do pequeno e 
médio estabelecimento agrícola  e da agricultura familiar 
no processo de erradicação da pobreza e redução  das 
desigualdades sociais.

iii. Proporcionar, em bases sustentáveis, a viabilidade eco-
nômica do estabelecimento agrícola no agroecossis-
tema cacaueiro, bem como o aumento dos serviços e 
ativos ecossistêmicos proporcionados pela conservação 
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produtiva.
iv. Fomentar a elevação da produção de cacau a níveis que 

destaquem o Brasil no cenário nacional e internacio-
nal como país exportador de produtos com qualidade 
diferenciada.

v. Contribuir para a eficácia dos Programas e Ações Públi-
cas de Governo nas áreas de abrangência da cacauicul-
tura da Bahia.

desaFios
 

Desafio 1

Aumento da produção agrícola e conservação dos recur-
sos naturais.

Visão Geral

Apropriar os instrumentos da economia verda, suas po-
líticas e programas, para aumentar a produção brasileira de 
cacau e preservar, recuperar e conservar o patrimônio florestal 
e recursos naturais (bens públicos globais) associados aos bio-
mas onde a cacauicultura está inserida.

Visão Específica

i. Elevar a produção brasileira de cacau.
ii. Planejar o estabelecimento agrícola  com foco na conser-

vação produtiva e uso múltiplo. 
iii. Adequar  o estabelecimento agrícola  à legislação am-
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biental e trabalhista.
iv. Recuperar áreas de cacauais decadentes.
v. Implantar cacau (SAGS) em espaços de cultivos 

monoculturais.
vi. Conservar indivíduos e fragmentos remanescentes de 

Mata Atlântica.
vii. Preservar, recuperar e conservar o patrimônio florestal e 

recursos naturais (bens públicos globais) associados no 
bioma Mata Atlântica onde a cacauicultura está inserida.

viii. Gerar técnicas e tecnologias agrossilviculturais de baixo 
custo e de baixo impacto ambiental.

ix. Estimular o cooperativismo de produção e agroindus-
trial como forma de sustentação econômica para conso-
lidação da cacauicultura.

Desafio 2

Aumento da produtividade, dos serviços, dos ativos ecos-
sistêmicos e da viabilidade econômica do estabelecimento 
rural.

Visão Geral

Promover a viabilidade sustentável do estabelecimen-
to agrícola, o aumento dos serviços e ativos ecossistêmicos 
proporcionados pela conservação produtiva do agroecossis-
tema cacaueiro.

Visão Específica

i. Garantir a eficiência econômica e o interesse social do 



  101  

Conservação Produtiva

estabelecimento agrícola.
ii. Propor política de crédito agroambiental sustentável 

(CAS).
iii. Equacionar o passivo de produtores por meio da Im-

plantação de Incentivos Econômicos e Fiscais à conserva-
ção produtiva e à sustentabilidade.

iv. Proporcionar a inserção do produtor rural em novos elos 
da cadeia produtiva  - verticalização da produção; contri-
buir para  auferir ganhos e reduzir as etapas intermediá-
rias da comercialização do cacau.

v. Proporcionar a sensibilização, conscientização e quali-
ficação continuada  dos atores envolvidos (técnicas de 
manejo e gestão sustentável).

vi. Incorporar, de forma produtiva, outros estratos verticais 
do agrossistema cacaueiro.

vii. Valorar as externalidades do agroecossistema cacaueiro 
(bens públicos globais, serviços e ativos ambientais). 

viii. Viabilizar rede de sementes e mudas para proporcionar 
ocupação, renda e suprir demandas.

ix. Estimular meios que garantam a conservação in situ e ex 
situ das espécies em vias de extinção.

x. Promover  o cooperativismo de produção agroindustrial, 
alcançando outros estágios da cadeia produtiva, como 
forma de sustentação e consolidação da cacauicultura.

xi. Agir positivamente nas relações da cadeia produtiva do 
cacau, de modo a contribuir para a redução das dispa-
ridades existentes quanto aos ganhos econômicos, que 
penalizam os elos mais fracos da cadeia, o produtor de 
matéria prima.

Desafio 3

Importância agropolítica, econômica e ambiental da ca-
cauicultura nacional.
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Visão Geral

Elevar a produção de cacau brasileira a níveis que a desta-
que no cenário nacional e internacional como país exportador 
de produtos de qualidade diferenciada.

Visão Específica

i. Elevar a produção e as qualidades do cacau brasileiro, 
ressaltando as suas especificidades agroecológicas, au-
mentando a exportação de produtos processados e em 
detrimento da exportação de cacau em amêndoas.

ii. Ampliar a participação da cacauicultura na política am-
biental e agroeconômica nacional e internacional. 

iii. Resguardar os recursos naturais, com destaque para os 
remanescentes de Mata Atlântica, a biodiversidade e os 
recursos hídricos.

iv. Gerar, no horizonte temporal de dez (10) anos, exceden-
tes de cacau físico e/ou derivados que atendam parte da 
demanda mundial reprimida prevista.

v. Evidenciar o caráter de assertividade quanto a sustenta-
bilidade na produção do cacau brasileiro, de acordo com 
as exigências internacionais (oNU - oIt). 

vi. Constituir processos de normatização para certificação  
ambiental e selos de identidade como instrumento dife-
renciador do cacau brasileiro.

vii. Estimular a certificação de produção e produtos, bem 
como selos de identidade que sirvam de base à geração 
de marcas coletivas de chocolate e produtos derivados e 
diversificados com padrão de qualidade.
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Desafio 4

Inclusão social e produtiva.

Visão Geral

Promover a inclusão social e produtiva do pequeno e  do 
médio estabelecimento agrícola e da agricultura familiar, no 
processo de diminuição das desigualdades sociais e combate à 
pobreza, com promoção da qualidade de vida no meio rural.

Visão Específica

i. Assegurar, com foco na conservação produtiva e no uso 
múltiplo, o agroecossistema cacaueiro como âncora da 
sustentabilidade do estabelecimento agrícola.

ii. Afirmar a erradicação da pobreza - emprego e renda es-
táveis - como indispensável à promoção do desenvolvi-
mento sustentável; com equidade e participação social.

iii. Promover a inclusão social e produtiva no meio rural, 
ampliando o acesso à cidadania e ao bem estar social; 
elevar a renda familiar. 

iv. Buscar a interação das ações de governo que promovam 
a integração da produção do pequeno produtor de cacau 
com a agroindústria de processamento e chocolateira de 
forma cooperativa.

v. Desenvolver e apropriar produtos agroindustrializados 
com identidade regional que assegurem a verticalização 
e diversificação da produção, definindo marcas coletivas.

vi. Contribuir para melhorar os índices de desenvolvimen-
to humano da região cacaueira e do Estado da Bahia.

 



  104  

Wallace Setenta & Dan Érico Lobão

Desafio 5

Adequar as instituições públicas como mediadoras de re-
lações Governo/Sociedade.

 
Visão Geral

Contribuir para o planejamento, a execução e a eficácia 
dos Programas e as Ações Públicas de diversas esferas de Go-
verno nas suas áreas de atuação.

Visão Específica

i. Articular políticas públicas e ações dos Governos Fede-
ral, Estadual e Municipal.

ii. Ampliar o acesso a serviços públicos, ações de cidadania 
e bem estar social das comunidades envolvidas e novas 
práticas democráticas numa direção mais participativa.

iii. Adequar  as instituições  públicas regionais para uma 
nova cacauicultura.

iv. Desenvolver programas de sensibilização e atualização 
continuada dos agentes públicos e privados  envolvidos.   

v. Instrumentalizar as instituições locais relaciona-
das ao cacau para certificação de produtos e serviços 
agroambientais.

vi. Valoração econômica à proteção, conservação e amplia-
ção de serviços e ativos ecossistêmicos; para definição de  
políticas de compras públicas.

vii. Gerar meios que propiciem o desenvolvimento susten-
tável, como forma de atrair investimentos para fomento, 
cooperação, financiamento e ações que estimulem a re-
tomada do crescimento regional.
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Anexo II 

PRoGRAMA DE 
FINANCIAMENto 
AGRoAMBIENtAL 

SUGERE UMA NOVA MODALIDADE DO CRÉDITO 
RURAL E ESTABELECE BASES PARA O CRÉDITO 
AGROAMBIENTAL SUSTENTÁVEL (CAS)

Wallace Coelho Setenta – relator da proposta. 

Programa de financiamento agroambiental, com base 
na conservação produtiva, no agroecossistema cacaueiro e 
no Bioma Mata Atlântica, institui o pagamento por Servi-
ços Ambientais (Bônus Ambiental) e inclui como garantia 
real o patrimônio ambiental (ativos ambientais) dos esta-
belecimentos agrícolas, e sugere outras providências face ao 
estado de risco em que se encontra este agroecossistema.
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pRopósitos

Promover o desenvolvimento de atividades lastreadas 
na conservação produtiva que propiciem ou estimulem a 
preservação, conservação e recuperação ambiental, com 
foco na sustentabilidade e competitividade dos estabele-
cimentos agrícolas  e das cadeias produtivas; assim como 
o incentivo ao produtor rural para se ajustar à legislação 
ambiental vigente de modo a estimular a recuperação da 
reserva legal e áreas de preservação permanente.

ResUltados espeRados

i. Elevação do atual patamar da produção, de modo a 
garantir a competitividade do cacau brasileiro.

ii. Diminuir as desigualdades com inclusão sócio produ-
tiva e criação de um mínimo de 80.000 novos empre-
gos diretos na cacauicultura com geração de ocupação 
e renda.

iii. Plantio de 33 milhões de espécies arbóreas nativas e 
exóticas ecologicamente adaptadas, melhorando a ca-
pacidade de resiliência do agroecossistema.

iv. Reincorporar ao sistema produtivo as áreas de cacau 
imobilizadas pela legislação ambiental e aquelas aban-
donadas pela baixa produtividade.

v. Garantir a conservação do Bioma Mata Atlântica e 
ecossistemas associados e constituir uma compensa-
ção monetária por Serviços Ambientais (Bônus Am-
biental); incluí-los como garantias reais ao patrimônio 
ambiental (Ativos Ambientais) dos estabelecimentos 
agrícolas cacaueiros, face o estado de risco em que se 
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encontra este agroecossistema regional.
vi. A recuperação da liquidez, da capacidade de paga-

mento e margem disponível de garantia do produtor 
de cacau, superando os impasses do atual modelo de 
crédito agrícola.

vii. Incorporar os resultados das ações propostas aos in-
teresses globais quanto a preservação ambiental e a 
conservação dos recursos naturais renováveis. 

viii. Alcançar outros estágios do processamento agroin-
dustrial via cooperativismo, e a retomada da tradição 
do cacau como cultura de exportação, favorecendo a 
balança de pagamentos.

ix. Retomada do processo de desenvolvimento regional, 
interrompido com a crise do cacau, beneficiando o 
conjunto da sociedade.

x. Suportar os efeitos adversos das crises cíclicas das 
commodities.

Fontes de ReCURsos FinanCeiRos

oriundos do Fundo Constitucional do Nordeste 
(FNE) amparado sob a rubrica FNE VERDE – Programa 
de Financiamento à Conservação e Controle do Meio Am-
biente e do FNE PRÓ-RECUPERAÇão AMBIENtAL 
- Programa de Financiamento à Regularização e Recupera-
ção de Áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente 
degradadas, do Ministério da Integração Nacional opera-
cionalizado pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC – Cacau); 
PRoGRAMA ABC - Programa para Redução da Emis-
são de Gases de Efeito Estufa na Agricultura, Resolução 
nº 3.896, de 17/08/10, do Banco Central do Brasil, no 
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âmbito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES); Programa Nacional da Agricultura 
Familiar (PRoNAF); Programa Vida Melhor – Cacau Para 
Sempre, do Governo do Estado da Bahia (CAR); Brasil sem 
Miséria, que inclui o “Bolsa Verde”, do Governo Federal.

nota: Incluir as destinações financeiras para Crédito 
Agroambiental Sustentável (CAS) na programação orça-
mentária do FNE. 

beneFiCiáRios

Produtores, estabelecimentos agrícolas, suas cooperati-
vas e associações legalmente constituídas, todos com efetiva 
atuação no segmento, com ênfase para os que participaram 
de qualquer uma das etapas do Programa de Recuperação 
da Lavoura Cacaueira Baiana (PRLCB), inclusive suas re-
negociações (PESA, Pesa Extra-Cacau, Securitização).

itens FinanCiáveis

i. Implantação e recuperação de cacaueiros desde que 
sob o conceito da conservação produtiva.

ii. Enxertia com material tolerante à vassoura-de-bruxa, 
referendado pelo órgão técnico competente.

iii. Infraestrutura da produção – construções rurais, re-
cuperação de barcaças, secadores, casa de fermenta-
ção, casa de operários, depósitos e armazéns de cacau.

iv. Custeio da manutenção de áreas objeto de financia-
mento de enxertia e de formação de sistemas agros-
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silviculturais, até o efetivo início da produção econô-
mica – do segundo ao sexto ano; este prazo poderá 
ser estendido até o 12º ano, quando se tratar de flo-
restamento ou reflorestamento para recuperação de 
áreas sob o conceito de conservação produtiva ou de 
recuperação ambiental.

v. os projetos de florestamento e reflorestamento desti-
nados à geração de energia alternativa e reconversão 
energética com ganhos ambientais, sistemas agrossil-
vopastoris e agroflorestais e recuperação de qualidade 
ambiental em espaços agrícolas.

vi. A regularização e recuperação de áreas de reserva legal 
e de preservação permanente degradadas e serviços 
ambientais.

vii. Beneficiamento, comercialização e capital de giro das 
cooperativas de produção agroindustriais e para agre-
gação de valor a produção.

nota: Não é recomendado o financiamento de inves-
timentos e dos custos de manutenção isoladamente ou des-
vinculado dos objetivos contidos nesta proposta de Crédito 
Agroambiental Sustentável; fica também vetada a expansão 
agrícola em áreas de vegetação nativa em qualquer estágio 
de sucessão, salvo em áreas de pousio (Código Florestal).

enCaRgos FinanCeiRos - taxas de jURos e 
bônUs de adimplênCia

Compatibilizados em função dos programas postos em 
operação e/ou sugeridos  para compor, como fonte de re-
cursos financeiros,  esta proposta, exceto os estipulados em 
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programas especiais.

nota: Em face da situação de risco permanente da ca-
cauicultura, o Bônus de Adimplência (FNE) terá patamar 
mínimo de 25% para todos os empreendimentos concedi-
dos, exclusivamente se o mutuário pagar as prestações (ju-
ros e principal) até as datas dos vencimentos pactuados;  as 
taxas de juros não poderão ser incidentes em cascata;  juros 
já incluídos o spread do agente.

nível de paRtiCipação

Estendido a todos os níveis ou faixas da classificação 
dos produtores de cacau do FNE (mine, pequeno, médio e 
grande e agricultura familiar) e Programa ABC, PRoNAF, 
com financiamento de 100% dos orçamentos específicos  
elaborados pela instituição técnica competente.

limite de FinanCiamento

o financiamento deverá abranger 100% do orçamento 
apresentado, respeitando os limites se existirem; podendo 
ser escalonado durante o período de carência e adicionan-
do valores (custeio ou investimento) suplementares quan-
do o projeto exigir uma readequação técnica.

nota: os limites de financiamentos poderão ser me-
lhor definidos em função de deliberação já postas e/ou pelo  
conjunto de todos os setores da cadeia produtiva.
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Utilização

As liberações de parcelas em todos os itens financiáveis 
deverão obedecer a cronograma técnico  conforme reco-
mendações  propostas pelo órgão técnico competente.

nota: Para cada 1.100 (um hectare) de plantas de ca-
cau financiado (replantio ou clonagem), 55 (5%) árvores 
nativas deverão ser plantadas, podendo conter até 1/3 de 
espécies arbóreas exóticas naturalizadas.

pRazos

os prazos serão de 20 (vinte) anos, incluída a carência 
de 12 (doze) anos, com mínimo de 08 (oito), exceto nos 
casos de financiamento de enxertia e custeio da produção.

nota: os prazos, a periodicidade de pagamento do 
principal e encargos serão  anuais, podendo ser melhor de-
finidos em função de deliberação conjunta de toda a cadeia 
produtiva.

gaRantias

Deverão ser observadas as normas do Fundo Consti-
tucional do Nordeste para o FNE VERDE; FNE PRo-
-RECUPERAÇão AMBIENtAL; PRoGRAMA ABC; 
PRoNAF; e, em especial, as sugeridas neste programa.

nota: os ativos ambientais existentes no estabeleci-
mento agrícola, identificados e inventariados por órgãos 



  112  

Wallace Setenta & Dan Érico Lobão

competentes ou instituições credenciadas, deverão ser ava-
liados e inclusos como garantia patrimonial real, para os 
projetos do Crédito Agroambiental Sustentável, na relação 
de 1:1 (empréstimo: garantias reais), a fim de ampliar e 
lastrar suas operações, face a atual incapacidade de endivi-
damento do produtor.

enCaminhamento

o proponente deve encaminhar proposta para elabo-
ração de projeto através de órgão técnico competente, para 
análise da concessão do crédito pela instituição financeira.

CRitéRio espeCial

Bônus (Cota) Ambiental - Pagamento de 
Serviços Ambientais (PSA) 

os Bônus (Cotas) Ambientais permitem a remunera-
ção e/ou compensação pela preservação de Bens Públicos 
Globais e pelos Serviços e Ativos Ambientais ou ecossis-
têmicos prestados pelos produtores de cacau à sociedade 
brasileira e internacional, conforme os critérios especiais 
sugeridos nesta proposta. 

os critérios estabelecidos servirão para o ‘Rebate da 
Dívida’ oriunda das quatro (1ª, 2ª, 3ª e 4ª) etapas do 
Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana 
(PRLCB), inclusive suas renegociações (PESA, Pesa Extra-
-Cacau, Securitização e todas aquelas passivas de recálculo 
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enquadradas na Lei nº 11.775/PAC-Cacau), tendo como 
contrapartida a manutenção dos Ativos e Serviços Ambien-
tais oferecidos pelo bioma Mata Atlântica e seus ecossiste-
mas associados no agroecossistema tradicional cacaueiro na 
Região Cacaueira  da Bahia. 

Progressivamente, e no prazo de 20 anos, à medida 
que sejam mantidos ou ampliados os serviços ambientais, 
no âmbito do estabelecimento agrícola, estes deverão ser 
incorporados e contabilizados como forma de pagamento 
ou compensação por Serviços Ambientais (PSA) conserva-
dos, serão  emitidos através de Bônus (Cotas) Ambiental, 
conforme valoração atribuída em função das especificida-
des e importância de cada um dos serviços, e depositados 
num “fundo financeiro especial” para redução do passivo 
dos produtores de  cacau proveniente do PRLCB  –   aqui 
percebido e contabilizado de forma coletiva. 

nota: A cacauicultura encontra-se imobilizada devido 
ao passivo financeiro estimado em R$ 1,2 bilhão, originá-
rio das quatro etapas do PRLCB e suas renegociações, o 
que se constitui em fator de risco ao agroecossistema re-
gional,  colocando-se como obstáculo para o ingresso de 
novos recursos financeiros necessários a retomada do seu 
desenvolvimento.

 

objetivo geRal
 
Garantir a conservação dos bens públicos globais e dos 

ativos e serviços ambientais oferecidos pelo agroecossiste-
ma cacaueiro que se encontram em circunstância de risco 
permanente.
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objetivos espeCíFiCos

i. Promover a conservação produtiva proporcionada 
pelo sistema cabruca.  

ii. Remunerar os serviços ambientais oferecidos pelo 
agroecossistema cacaueiro.

iii. Garantir a permanência da prestação de serviços am-
bientais, a manutenção dos ativos e a adequação da 
propriedade à legislação ambiental. 

iv. Melhorar as condições dos produtores rurais; do pon-
to de vista tecnológico, financeiro gerencial e organi-
zacional; regularização à legislação ambiental. 

v. Saneamento apropriado para o endividamento dos 
produtores, na sua totalidade, com uma melhor utili-
zação dos recursos já previstos e a criação de mecanis-
mos que poderão lastrear as novas operações.

vi. Enfoque objetivo e consequente da questão ambien-
tal, estimulando a implantação de sistemas produti-
vos sustentáveis, priorizando a recuperação de áreas 
degradadas,  serviços e ativos ambientais. 

vii. oportuniza e objetiva a utilização de recursos públicos 
que não têm sido aplicados de forma conveniente e ade-
quada, retardando a recuperação da economia regional.

viii. Ampliar os mecanismos de sustentação da lavoura 
que ainda são úteis ao esforço de reconstrução socioe-
conômico e ambiental da região cacaueira. 

ix. Redefinição do papel do Estado com ampliação da 
governança, visando proporcionar condições tecnoló-
gicas compatíveis; sensibilização, atualização, qualifi-
cação e difusão de tecnologias apropriadas, imprescin-
díveis ao esforço de reinvestimento e de formulação 
de “estratégias emancipacionistas” para a construção 
do novo espaço rural sul baiano.
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Finalidade 
 
Gerar Bônus (Cotas) Ambientais para compensação 

ou pagamento dos serviços ambientais e lastrear os investi-
mentos necessários a recuperação e manutenção de serviços 
ambientais, regularização das áreas RL e da APP e ressar-
cimento do passivo financeiro dos produtores referente ao 
PRLCB. 

Valoração Econômica dos Ativos e Serviços Ambien-
tais ou Ecossistêmicos no Agroecossistema Cacaueiro (a 
serem valorados  quantitativamente):

i. Biodiversidade arbórea.  
ii. Espécies ameaçadas de extinção.

iii. Proteção e conservação produtiva de Árvores Matrizes. 
iv. Corredores de Biodiversidade. 
v. Recursos Hídricos: proteção e regulação. 

vi. Produção de oxigênio e fixação de carbono.
vii. Desmatamento evitado. 

viii. Plantio de essências arbóreas nativas. 
ix. Formação de povoamentos florestais com base nos 

conceitos de conservação produtiva para diminuição 
da pressão por desmatamento.

x. Criação de Espaços Educadores.
 
nota: Valoração financeira estimada a biodiversida-

de arbórea em torno de R$ 2,64 bilhões e a produção de 
oxigênio e fixação de carbono em torno de R$ 3 bilhões; 
estimativa passiva de revisão. 

Importância Específica Qualitativa dos Bens Públicos 
Globais no Agroecossistema Cacaueiro (a serem valorados 
qualitativamente):
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i. Preservação da Mata Atlântica - Patrimônio Nacio-
nal e Natural da Humanidade de  excepcional Beleza 
Cênica.

ii. Biodiversidade – flora e fauna.
iii. Preservação de Recursos Hídricos.
iv. Preservação de solos.
v. Preservação de espécies ameaçadas de extinção.

vi. Preservação e conservação de Áreas de Preservação 
Permanente (APP), Reserva Legal (RL)  com vegeta-
ção natural e/ou com sistema cabruca.

vii. Preservação de Árvores Matrizes.

itens passíveis de Compensação 

todas as dívidas oriundas do PRLCB, inclusive suas 
renegociações, - PESA, Pesa Extra-Cacau, Securitização - 
após recálculo conforme Lei nº 11.775/PAC - Cacau, bem 
como recursos destinados aos Serviços Ambientais cons-
tituídos ou recuperados, a constituição das áreas RL e as 
APP, e ações de combate à pobreza.

Utilização  

Para rebate do montante das dívidas provenientes do 
PRLCB e suas renegociações; na manutenção e ampliação 
dos serviços ecossistêmicos; e  ações de combate à pobreza.

Fontes de ReCURsos FinanCeiRos  

oriundos do FNE/Programa ABC/PRoNAF e outras 
fontes já constituídas. Não gerando, assim, alocações ou 
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ônus com novos empenhos financeiros de recursos por par-
te dos agentes públicos ou privados.

enCaminhamento  

Bônus (Cotas) Ambientais serão emitidos ao produtor 
rural como resultado de avaliação técnica do seu estabele-
cimento agrícola, tendo por base os bens públicos globais, 
ativos e serviços ambientais mantidos ou recuperados, con-
forme planejamento e cronograma estabelecido pelo órgão 
técnico competente. A Emissão dos Bônus ou Cotas caberá 
às Instituições técnicas credenciadas. Estes instrumentos 
(Bônus) servirão para o rebate da dívida junto as institui-
ções financeiras. 

beneFiCiáRios  

todos os produtores,  inclusive aqueles que participa-
ram de qualquer uma das etapas do Programa de Recupera-
ção da Lavoura Cacaueira Baiana (PRLCB), inclusive suas 
renegociações (PESA, Pesa Extra-Cacau, Securitização) e 
todas aquelas passivas de recálculo, enquadradas na Lei nº 
11.775/PAC - Cacau.

pRazos  

os prazos serão de 20 anos, em função da capaci-
dade do beneficiário em cumprir o cronograma técnico 
estabelecido.
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CRitéRios espeCíFiCos

i. Adequação à legislação ambiental vigente. Será condição 
necessária para participar do programa, a inscrição  no Ca-
dastro Ambiental Rural (CAR) e a efetivação da Área de 
Preservação Permanente (APP) e a Reserva Legal (RL)  do 
estabelecimento agrícola averbada em cartório e comuni-
cada ao órgão ambiental governamental responsável. 

ii. o modelo agrícola monocultural (ou derruba total 
com apenas uma única espécie de sombra; ou com 
densidade inferior a 18 indivíduos arbóreos) pode-
rá incorporar os princípios da cabruca - conservação 
produtiva – e/ou dos arranjos do sistema agrossilvi-
culturais, de modo a mitigar os impactos ambientais 
próprios da monocultura ou em função do arranjo 
produtivo planejado localmente.

iii. o modelo utilizado será o sistema cabruca com densi-
dade e diversidade de espécies no sombreamento a ser 
estabelecido; sendo que as espécies exóticas naturaliza-
das não deverão ultrapassar a 1/3 do total das espécies.

iv. A renovação do cacaual, por propagação vegetativa, 
será com material geneticamente melhorado, reco-
mendado pela instituição técnica competente. 

v. Para composição da Reserva Legal (RL), será permiti-
do o sistema cacau-cabruca de média e alta densidade 
e sistemas agrossilviculturais obedecendo ao “Índice  
de Equivalência” para conversão espacial: 
 - 1,2 ha de cacau-cabruca  >> 1,0 ha de RL.
 - 1,5 ha de agrossilvicultural  >>  1,0 ha de RL.

vi. As  Áreas de Preservação Permanente  (APP)  deverão 
basear-se no arranjo do sistema cabruca de média ou 
alta densidade e sistemas agrossilviculturais, obede-
cendo ao mesmo  “Índice  de Equivalência” adotado 
para a Reserva Legal.



  119  

Conservação Produtiva

Anexo III 

NotA PÚBLICA Do PRoDUtoR RURAL  /   
PRoGRAMA DE  RECUPERAÇão DA  

LAVoURA CACAUEIRA BAIANA – PRLCB  
/  PACto Do CACAU – CNPC/ABC/

CooPERCACAU

Fernando Rios do Nascimento – relator da nota. 
Este texto, de 2009, serviu como base para susten-
tação da defesa dos produtores de cacau nas ações 
judiciais  decorrentes do PRLCB. Pelo  seu valor  
histórico, pela qualidade do relato de uma difícil 
fase da cacauicultura baiana e as verdades  nele 
contidas que não devem ser esquecidas, torna-se 
necessária a sua publicação.

tudo começou com a Exposição de Motivo Intermi-
nisterial nº 144, de 12.04.95, encaminhado ao Presidente 
da República pelos ministros da Agricultura e do Abasteci-
mento, do Planejamento e orçamento e da Fazenda, que 
enfatizaram:
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Inicialmente, vale ressaltar a importância da cacaui-
cultura baiana. Esta importância pode ser analisada 
sob três enfoques principais: ambiental, social e eco-
nômico (grifou-se).
Com efeito, no que respeita à importância em re-
lação ao meio ambiente, verifica-se que o cacau se 
beneficia das sombras das árvores da Mata Atlântica 
e, por isto, o produtor a preserva. É admirável como 
os cacaueiros misturam-se à floresta e ficam sob a 
sua proteção. No entanto, este equilíbrio está sen-
do quebrado em algumas áreas com a substituição 
de cacauais e de árvores centenárias por pastos. Esse 
fato vem fazendo crescer o número de madeireiras 
na região.
Relativamente à relevância social, constata-se que a 
região cacaueira abriga em torno de 3 milhões de 
pessoas distribuídas em 98 municípios. Normal-
mente, estão envolvidos com a cultura cerca de 
360.000 trabalhadores; hoje, estima-se que, apro-
ximadamente, 200.000 pessoas encontram-se sem 
ocupação.

Acatando a exposição de motivo dos ministros, o Pre-
sidente da República editou Medida Provisória instituindo  
o Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana, 
destinando recursos no montante de R$ 340 milhões, cujas 
medidas concretas de implementação foram divulgadas 
pela Resolução BACEN nº 2.165, de 19.06.95.  

Como se sabe, os recursos destinados à lavoura foram 
conceituados como crédito rural, cuja operacionalização é 
definida em lei. Sem esquecer a importância  do crédito, 
no particular, para a preservação dos mananciais de água e 
da biodiversidade, seria oportuno observar que a legislação 
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específica, além de outros, objetiva com o crédito rural 

Incentivar a introdução de métodos racionais de 
produção, visando o aumento da produtividade e 
melhoria do  padrão  de  vida  das  populações  ru-
rais  e adequada defesa do solo.

o crédito rural é concebido dentro da filosofia de pla-
nejamento como importante instrumento de produção 
agrícola, capaz de gerar os excedentes que a economia pre-
cisa para promover o desenvolvimento econômico e social. 
É necessário que a essa ideia se ajustem os mecanismos ope-
racionais que poderão tornar esses programas eficazes. ora, 
essa eficácia estaria a exigir do crédito, para consecução dos 
seus objetivos plenos, além de oportunidade, adequação e 
suficiência, também a ênfase em aspectos de natureza social 
e ambiental.

Análise simples conclui com facilidade que nenhuma 
dessas condições foi atendida nos contratos do Programa 
de Recuperação da Lavoura Cacaueira, a despeito de suas 
decisões principais, e o seu gerenciamento está a cargo de 
um poderoso arranjo institucional que envolvia Governo 
Federal,  estadual e instituições da administração direta e 
indireta.

A inoportunidade com que o crédito sempre foi conce-
dido aos produtores, a inadequação (em termos de prazo e 
juros) e a insuficiência já seriam razões de sobra para ques-
tionar as condições de concessão de um crédito permeado 
por nítidos interesses políticos, cuja motivação terminou 
afetando negativamente os que menos condições tinham 
de barganhar.

A inadequação do  programa  foi sistematicamente co-
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locada de forma pública pelas entidades da cacauicultura, 
em vão, conforme exaustiva documentação de conheci-
mento público. A ideia de um programa sem uma concep-
ção adequada  haveria de fracassar, como realmente fracas-
sou, por exclusiva culpa e insensibilidade dos seus mento-
res e executores, que excluíram a sociedade do processo de 
discussão e elaboração.

Na primeira e segunda etapas, os responsáveis pelo 
Programa induziram os produtores a tomar dinheiro caro, 
insuficiente e com prazos inadequados, cujos resultados da 
aplicação foram negativos, já que a tecnologia indicada e 
usada resultou num desperdício de tempo e de recursos. 
É importante salientar que os maiores valores foram uti-
lizados nessas etapas, que tinham como recomendações 
técnicas as práticas de rebaixamento de copa e de controle 
completamente ineficazes.

o caráter emergencial era ditado pelo interesse políti-
co imediato, que constituiu-se numa grande farsa institu-
cional, resultando num endividamento elevado que agora o 
produtor é chamado a pagar (negociar), sem ter condições 
de fazê-lo, quando o governo faz ouvido de mouco para as 
responsabilidades que não pode esquecer, diante da situa-
ção de dificuldades do setor.

Juntos, Ministério da Fazenda, Ministério da Agricul-
tura, Governo do Estado da Bahia, CEPLAC, Banco do 
Brasil, BNDES, Banco do Nordeste, além de outros or-
ganismos estaduais e federais, tinham plena consciência 
de que não se dispunha de técnicas confiáveis que dessem 
resposta do ponto de vista econômico, mas  induziram o 
produtor ao erro, o que  implica agora numa dívida cujo 
montante é apontado pela mídia como algo em torno de 
R$ 1 bilhão! Uma dívida impagável nas condições opera-
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cionais mantidas para o Programa, principalmente em fun-
ção da taxa de juros incompatível com a atividade, e demais 
penduricalhos que foram acrescidos à dívida original.

É absolutamente necessário dizer que equívocos fo-
ram cometidos, mas é mister acentuar que tal situação 
não foi minimizada em função do autoritarismo dos que 
formularam, implementaram e conduziram um Programa 
decorrente de uma política que se dizia pública. o chama-
do Comitê Executivo foi alertado pela sociedade civil, que 
procurou contribuir de forma positiva para a reformulação 
do Programa, apresentando uma proposta às autoridades 
estaduais e federais e ao Banco do Brasil, responsáveis pela 
elaboração e execução do Programa. A “Proposta Básica de 
Políticas Públicas para a Cadeia Produtiva do Cacau”, divul-
gada no início de 1997, afirma sobre o citado programa:

o Programa instituído em 1995 enfatizou aspectos 
parciais de natureza agronômica, por si só insufi-
cientes para alcançar resultados em termos das efi-
ciências que se pretende buscar. Exige-se uma nova 
configuração, que empreste o mínimo de lógica ao 
Programa, cujos recursos devem ser utilizados ra-
cionalmente em esforços adicionais que ampliem as 
ações do ponto de vista tecnológico, adeque as con-
dições operacionais e, sobretudo, incorpore novas 
medidas visando a organização econômica, a defesa 
sanitária e o equacionamento da situação financeira.

Em 2002, a sociedade civil organizada formulou a  Pro-
posta de Readequação do Programa de Recuperação da Lavoura 
Cacaueira Baiana, discutida exaustivamente por importan-
tes segmentos regionais, depois entregue ao governador da 
Bahia, ao Presidente da República e às autoridades públicas 
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estaduais e federais responsáveis pela condução do Progra-
ma, que preferiram manter as bases anteriores, com altera-
ções pouco substantivas do ponto de vista de conteúdo.

Assim, a negociação proposta para a primeira, a segun-
da e a  terceira etapas mantém a correção à base de tJLP 
e uma taxa fixa que varia de 4% a 6%, mesmo sinalizando 
por meio de normativos oficiais, uma taxa de juros para  a 
quarta etapa de 8,755% ao ano, no máximo (fixa). Segu-
ramente porque sabiam que poucos teriam acesso à quarta 
etapa. Uma total contradição, que revela a desarticulação  
na maneira de formular e executar o dito Programa. Com 
efeito, como o produtor poderia “negociar” as dívidas, 
mantidos os mesmos encargos dos contratos anteriores 
(tJLP, mais uma taxa), quando é público e notório o fato 
de que não houve retorno econômico. 

Nessas condições, considerando a falta de retorno eco-
nômico com a aplicação dos recursos nas duas primeiras 
etapas do Programa, os produtores endividados, devido 
a negligência das instituições  que conduziam o Progra-
ma, em todas as suas fases, não detêm condições de fato 
para efetivar os pagamentos programados nas cédulas ru-
rais emitidas, que os bancos pretendem agora renegociar e, 
pior, transformá-las em créditos da União, uma aberração 
que contraria todos os direitos do cidadão.

o  reconhecimento  oficial  da  
ineficácia  do pacote tecnológico 
utilizado

É importante revelar que – algo inédito – não são os 
produtores que apenas reverberam sobre esse absurdo que 
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querem transforma em legalidade. São as próprias autori-
dades públicas, e as instituições oficiais, as primeiras a con-
fessar os equívocos do Programa que exigiram que fossem 
cumpridos sem nenhuma discussão, mediante ameaça de 
não liberação das parcelas. A primeira manifestação está 
contida no primeiro Relatório do Comitê Executivo do re-
ferido Programa, cuja composição consta da p. 1 (Doc. 5, 
p. 6 ), que relata:

Em junho de 1996, a vassoura já tinha atingido toda 
a área cultivada. o atraso do subprograma de crédi-
to mostrou que a interrupção nos tratos culturais 
retornava a lavoura para sua situação inicial, ou 
seja, as plantas não demonstravam sinais de re-
dução na quantidade de vassouras, apesar das re-
moções de material infectado efetuadas (grifou-se).

Afirma ainda o Relatório (p. 8):

o Programa foi concebido em 1994/95, em meio a 
grande desespero e falta de conhecimentos cientí-
ficos sobre a doença na região. Muitos municípios 
não haviam sido atingidos. Com conhecimento 
técnico, a prática disponível foi adotada em cará-
ter emergencial: controle cultural, com remoção do 
material infectado (grifou-se).   
o método de reconhecido efeito mostrou-se inade-
quado para controlar a doença, pelo fato de não ser 
duradouro... “Produtores que financiaram apenas 
a 1a etapa, e não cuidaram da lavoura posterior-
mente, se acham hoje de modo idêntico a 1994: 
mesmos índices de infestação e com um agravan-
te, a dívida.
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Como se observa, os bancos com participação da 
União tiveram presença importante nesse Comitê, não 
apenas como repassadores de crédito, mas como respon-
sáveis pelas decisões técnicas tomadas, de cuja responsabi-
lidade não podem se eximir. No caso do Banco do Brasil, 
um dos seus representantes era o Sr. Sérgio Pedroso, que 
mais adiante reconhece em documento de sua lavra as im-
propriedades praticadas que agora querem atribuir aos pro-
dutores de cacau. 

Em outro relatório trimestral, datado de janeiro de 
2000 (Doc. 6, p.3 e 4), confirma-se a afirmação acima e 
mais o reconhecimento do fracasso do Programa:

...o Comitê Executivo, nestes últimos 90 dias, reu-
niu-se por 14 vezes,ordinariamente (p. 3).
Além da elaboração do documento supracitado, fo-
ram analisadas diversas propostas de financiamento. 
A propósito, a falta de nomeação dos novos repre-
sentantes do Banco do Nordeste,  aliada à exclusão 
da representatividade do Baneb no Comitê, vem 
dificultando quorum das reuniões e imputando ao 
processo algum atraso (p. 3).
Quanto aos pequenos, médios e grandes produtores, 
a expectativa é grande em torno da Res. BACEN Nº 
2666, que criou o PESA para o Banco do Brasil. 
A medida, além de equacionar as dívidas originá-
rias das 1ª e 2ª Etapas do Programa, consideradas 
como improdutivas, libera mais de 50% do valor 
atualmente utilizado para lastro das garantias hi-
potecárias do financiamento  (grifou-se).

Um engodo!  A solução para resolver o problema dos 
bancos ditos oficiais não “equacionou” as dívidas da 1ª e 
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2ª etapas nem liberou mais de 50% das garantias, como 
fora anunciado publicamente com estardalhaço, inclusive 
devido ao insucesso das 3ª e 4ª etapas, cuja nova tecnologia 
(clonagem) é agora questionada, pela baixa qualidade pro-
dutiva do material oferecido.

Em 15 de julho de 2003, a CEPLAC (Comissão Exe-
cutiva do Plano da Lavoura Cacaueira), que integrava tan-
to o Grupo de Supervisão quanto o Comitê Executivo do 
Programa, a exemplo do Banco do Brasil, órgão responsável 
pela elaboração dos projetos técnicos e pela prestação de as-
sistência aos produtores,  encaminhou NotA tÉCNICA 
ao ministro da Agricultura, via ofício nº 623/2003-Diret 
(Doc. 7) “acerca da eficácia do pacote tecnológico insti-
tuído nas 1ª e 2ª etapas do Programa de Recuperação da 
Lavoura Cacaueira Baiana”, expressando-se, de maneira 
cabal, sobre os desencontros, cujos efeitos querem atribuir 
responsabilidade apenas aos produtores, logrados por uma 
orientação que era política e não técnica.  Afirma o docu-
mento (p. 1):

tal  a  gravidade da  doença  que  pensou-se,  de 
início,  na  erradicação  das áreas contaminadas  
para evitar pandemia, inclusive pela descapitaliza-
ção dos produtores reinante naquela oportunidade, 
que além de dificultar qualquer tratamento, inevi-
tavelmente promoveria o descontrole da situação 
(grifou-se).
Feita a primeira erradicação, logo sugiram proble-
mas de ordem legal e daí por diante se buscou outras 
alternativas. Desconhecia-se, até então, qualquer 
tratamento efetivo para a doença (grifou-se).
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 A Nota técnica (de uma instituição que integrava o 
grupo formulador e executivo do Programa, como respon-
sável pelo pacote tecnológico indicado) continua contun-
dente e revela como os produtores foram envolvidos numa 
mistificação patrocinada e com a conivência de todos os 
agentes públicos. A nota acrescenta mais adiante, em texto 
que se destaca (p. 3 e 4):

todos os produtores da região são conscientes de 
que a recomendação da CEPLAC sempre se pautou 
no conhecimento disponível. A insatisfação reinan-
te, porém, acha-se no crédito destinado à lavoura 
que, desde o início, foi mal concebido, dimensio-
nado e operacionalizado, resultando muito mais 
no endividamento do produtor do que na solu-
ção da vassoura-de-bruxa (grifou-se).
os encargos financeiros foram aviltantes, quando 
só no primeiro ano atingiram um custo monetário 
superior a 25% aa, por influência da tJLP, compo-
nente tirana dos custos de capital (grifou-se).
os prazos também sempre foram exíguos e insufi-
cientes para uma lavoura sob epidemia. 
Some-se a tudo isso a burocracia dos agentes finan-
ceiros e de governos anteriores, como elementos jus-
tificativos para o clima reinante na região.

Precisaria mais algum argumento diante de tal libelo 
contra o famigerado Programa? Mas poder-se-ia acrescen-
tar alguns comentários à própria Nota da CEPLAC: a ideia 
de que todos os produtores tinham consciência de que a 
indicação técnica desse órgão era precária só tem sentido 
no campo do surrealismo. Por que a recomendou e, mais 
do que isso, com a dupla fiscalização do Banco do Brasil, 



  129  

Conservação Produtiva

exigiram  a sua execução?  Quanto aos juros de 25% são 
cálculos que não levam em conta a capitalização e o sem-
-número de sobretaxas (visíveis e invisíveis) que elevam esse 
custo de forma estratosférica. Por outro lado, a referência 
depreciativa à “burocracia dos agentes financeiros e de go-
vernos anteriores” sugere que o governo atual tenha adota-
do alguma providência no sentido de correção dos erros, o 
que de fato ainda não ocorreu.

Não bastasse a Nota já citada, em 14//06/2004, por 
meio do ofício nº 523/2004-Diret, o diretor da CEPLAC 
encaminhou nova NotA tÉCNICA ao ministro da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, tratando ainda dos “resul-
tados obtidos a partir do pacote tecnológico recomendado 
pela CEPLAC nas 1ª e 2ª etapas do programa” (grifou-se). 
Essa segunda Nota, não deixa dúvidas sobre a irresponsabili-
dade cometida pelo governo, ao afirmar (p. 2):

Essa medida do crédito liberado para a região teve 
caráter estratégico, sendo essencial para manter 
o nível de dinamismo, mesmo restrito, da eco-
nomia local, preservar muitos postos de traba-
lho e contribuir para conter a degradação dos 
recursos naturais da região – bioma da mata 
Atlântica; ou seja, desempenhou o papel de es-
tabilizador social e de instrumento a serviço da 
ecologia (grifou-se).
As etapas I e II do Programa de Recuperação da La-
voura Cacaueira atenderam aos objetivos propos-
tos sob o ponto de vista social e ambiental, por 
meio da liberação de recursos emergenciais, princi-
palmente no que diz respeito à preservação do Bio-
ma Mata Atlântica. No entanto, a liberação desses 
recursos deixou como consequência um estoque 
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financeiro alto, causando o endividamento dos 
produtores rurais (grifou-se).

 
A segunda Nota técnica divulgada pela CEPLAC 

deixa bastante evidente o erro da ação governamental. De 
fato, trata-se de uma manifestação essencialmente políti-
ca, em que pese os arroubos analíticos, com os quais os 
seus autores pretendem dar uma feição de tecnicidade ao 
tema, mesmo porque não têm como justificar a tecnologia 
imposta.

Conceitualmente, empréstimos produtivos devem ele-
var a renda futura do tomador, uma parte se destinando ao 
pagamento dos juros aos financiadores e outra se consti-
tuindo em benefício líquido para os produtores. Em se tra-
tando de crédito rural, essa exigência é bem mais rigorosa, 
pois se trata de empréstimos destinados à produção, tendo 
como agravante o fato de que as liberações estão condicio-
nadas à orientação técnica do financiador, diretamente, ou 
através de convênios de assistência técnica com instituições 
especializadas, cabendo ao tomador seguir essa orientação, 
no pressuposto de que isso elevará sua renda futura, a pon-
to de poder pagar os juros e ainda obter um excedente lí-
quido positivo.

tomar emprestado, ou emprestar, envolve aspectos 
econômicos e financeiros, e o  uso de crédito deve propiciar 
retornos positivos, como única forma de  pagar os juros e 
gerar  benefício adicional líquido, daí porque é inaceitável 
a estratégia de “usar” os produtores para que aspectos am-
bientais e sociais fossem alcançados, substituído o governo 
pela iniciativa privada. 

É público e notório  que o PRLCB  não  possibilitou o 
aumento da renda futura, contribuindo  apenas em sentido 
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inverso para o aumento do estoque da dívida. Se essa situa-
ção era previsível, ex-ante, como confessam os seus mento-
res, ao pretender que os produtores assumissem funções de 
Estado, assumindo formalmente o seu fracasso (do ponto 
de vista dos benefícios econômicos gerados), já deveria  ter  
o  governo,  passado  ou presente, não  importa,  ter  ado-
tado  as  medidas imprescindíveis à solução do problema.

Se as instituições responsáveis, por razões “estratégi-
cas”, levaram os produtores a se endividar, que assumam a 
responsabilidade pelos danos causados, ao invés de promo-
ver, de forma simplista, um processo de cobrança destituí-
do de qualquer princípio ético.

outra autoridade do setor, o secretário de Agricultura 
do Estado da Bahia, então coordenador do Comitê Execu-
tivo do Programa, reconhecendo os equívocos, pediu pu-
blicamente anistia para os produtores rurais, conforme ma-
téria divulgada pelo jornal Agora nº 1.246, de 18/11/03, 
sob o título “Secretário quer anistia para produtores rurais” 
(Doc. 9, p. 1 e 5) de cujo texto se destaca:

Diante de um público estimado em 800 pessoas, o 
secretário estadual de Agricultura, Pedro Barbosa de 
Deus, defendeu ontem na abertura da 25ª Sema-
na do Fazendeiro, na Emarc-Uruçuca, a anistia das 
dívidas dos produtores de cacau que adquiriram fi-
nanciamentos para o combate à vassoura-de-bruxa... 
para as práticas recomendadas pela Ceplac durante a 
primeira e a segunda etapas.
Pedro de Deus sustentou sua ideia com o argumen-
to de que a prática (poda de árvores) de controle 
da doença recomendada à época pelos técnicos da 
CEPLAC era inadequada e causou prejuízos aos 
agricultores (grifou-se).
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o secretário da Agricultura sabia dos fatos. Ele sem-
pre esteve nas decisões mais importantes sobre o Programa, 
desde o seu início, por isso tinha absoluta consciência do 
que sugeriu, mesmo que os produtores no seu conjunto 
jamais tivessem pedido anistia. Portanto é uma autoridade 
estadual que reconhece a ausência de culpa por parte do 
produtor. 

Mas é importante ressaltar que a CEPLAC, acusada  
pelo Secretário Estadual de Agricultura, é defendida na 
NotA tÉCNICA anteriormente citada, de cuja “Minu-
ta”, a ela anexada, se extrai o seguinte libelo, que evidencia 
a enorme contradição dos procedimentos adotados nesse 
famigerado Programa, que tiveram os produtores como 
simples cobaias (p. 6):

Ao contrário do que seria esperado, consideran-
do o fenômeno da introdução de uma doença 
extremamente agressiva na região e a importância 
da manutenção do parque produtivo para a recupe-
ração futura com variedades mais resistentes (pela 
enxertia em plantas adultas) não houve qualquer 
linha especial de financiamento com juros dos 
aplicados no mercado agrícola e prazos amplos 
(grifou-se).
os financiamentos respeitaram o limite de 4% ao 
ano acrescido da tJLP, para pequenos produtores 
e 6% mais tJLP, para médios e grandes (TJLP de 
23% ao ano em 1995 e 29% em 1996), sendo, 
utilizadas linhas de crédito de longo prazo dispo-
níveis, inadequadas em relação ao custo, prazo e 
condições de pagamento (grifou-se).
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É imperativo registrar, que essa decisão, foi de en-
contro à posição da CEPLAC, que defendia o cré-
dito subsidiado; e que os valores definidos foram 
inferiores aos da planilha de custos calculados 
pelo Órgão (grifou-se).

Sérias, muito sérias, as últimas afirmações para que o 
Governo Federal venha, agora, de forma burocrática, ame-
açar os produtores, inclusive da perda de patrimônio,  com 
o anúncio de leilões! 

Posteriormente, o próprio  Banco do Brasil, empresa 
que integrava também o Comitê de Supervisão, em Brasí-
lia, por meio de um técnico, seu representante no Comitê  
Executivo, como assinalado antes, servindo ao mesmo tem-
po como assessor da Secretaria da Agricultura do Estado, 
terminou produzindo o documento intitulado “Sugestões 
para o Plano de Safra 2004/2005: Região Cacaueira”, do 
qual se extraem as seguintes afirmações que elucidam bem 
o papel que o Banco teve nesse processo, desde seu início 
(Doc. 10, p. 2 e 3):

A lavoura cacaueira tem sido estigmatizada  ao lon-
go dos anos pelas autoridades governamentais.
Vista pelo seu lado burlesco, como pano de fun-
do ou palco para novelas e romances, a cacauicul-
tura não recebeu adequado tratamento e ainda 
continua sob o efeito da pior crise de sua história 
(grifou-se).
Em 1995 a tJLP chegou ao índice de 2% aa, re-
sultando num custo financeiro de 29% aa para os 
médios e grandes produtores,  totalmente incom-
patível com uma lavoura em crise (grifou-se).
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Na realidade, sob o apelo da urgência, utilizou-se 
das linhas de crédito de longo prazo disponíveis, 
mas reconhecidamente inadequadas, por vários 
fatores: custo, prazo e condições de pagamento 
(grifou-se).

Se existe o reconhecimento oficial de que o crédito foi 
inadequado e as taxas de juros incompatíveis, por que elas 
foram mantidas, sem qualquer desconto, e incorporadas no 
montante da dívida que compõe os contratos de confissão 
de dívidas, lastreados pelo PESA? Para asfixiar mais ainda 
quem já não podia pagar? 
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Anexo IV

NotA tÉCNICA – 
SoMBREAMENto

paReCeR téCniCo no  01/2009 

Em 08 de maio de 2009.

ordem de Serviço: Constitui Comissão técnica 
para elaborar Plano de Manejo de Recursos Flo-
restais Implantados em Regime de Cabruca. E, de-
termina que a Comissão técnica deva pautar-se na 
legislação ambiental vigente, tendo como enfoque a 
conservação produtiva, podendo apresentar indica-
tivos de ajustes e aperfeiçoamento nos dispositivos 
de lei, que possam beneficiar o manejo dos recursos 
florestais.

Assunto: Parecer técnico de Dan Érico Lobão - 
Eng. Florestal, DSc, Pesquisador da CEPLAC/CE-
PEC - a respeito do manejo da proteção de topo 
(sombreamento) de áreas cultivadas com o cacauei-
ro (Theobroma cacao), no sistema cabruca, na área de 
domínio da Mata Atlântica.
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do objetivo

o presente Parecer técnico tem por objetivo subsi-
diar decisões da Comissão técnica constituída pela Diret–
Ceplac, bem como ações da Instituição, para o manejo 
da proteção de topo (sombreamento) de áreas cultivadas 
com cacau e dos resíduos gerados pela elevação ou redução 
da copa, bem como pela supressão de indivíduos arbóreos 
para redução da densidade da sombra.

dos ConCeitos

i. Cacau-cabruca – é uma forma de cultivo de baixo im-
pacto ambiental que tem como fundamento a subs-
tituição dos elementos do sub-busque (estratos inter-
mediários) da floresta tropical nativa  por uma cultura 
de interesse econômico - o cacau; implantada sob a 
proteção de árvores remanescentes de forma descontí-
nua e circundada por vegetação natural, estabelecen-
do relações estáveis com os recursos naturais associa-
dos; concebido num contexto limitado de um espaço 
geográfico, pela relação direta homem - natureza, que 
propiciou as bases da formação histórica e cultural de 
um “território genuíno”, a região cacaueira da Bahia.

ii. Sistema cabruca - sistema de cultivo agrossilvicultural 
que teve como precursor o cacau-cabruca e, a depen-
der da predominância da espécie de maior interesse 
econômico, pode ser denominado de pasto cabruca, 
seringueira cabruca, café cabruca entre outros.

iii. Agroecossistema cacaueiro – é o conjunto de sistemas 
agrícolas, agrossilviculturais e recursos naturais acres-
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cidos dos fragmentos de Mata Atlântica existentes na 
Região Cacaueira da Bahia, oriundos, suportados, in-
terferidos e conservados direta ou indiretamente pela 
cacauicultura.

iv. Conservação Produtiva – é a resultante da atividade 
técnica em um sistema de produção agrícola de baixo 
impacto ambiental, que possibilita a sustentação de 
recursos naturais renováveis de forma produtiva, sem 
alterações substanciais na paisagem local e nas suas 
características básicas, garantindo o uso, a conserva-
ção e a produção de forma sustentável.          

v. Uso Múltiplo – a Fundação Brasileira para a Conser-
vação da Natureza (FBCN) enfatiza que o uso múlti-
plo visa expressar o conceito de manejo dos recursos 
naturais a fim de que eles produzam água, madeira, 
vida silvestre, forragem e recreação ao ar livre, de tal 
forma e em tal combinação, que as necessidades eco-
nômicas, sociais e culturais da população sejam satis-
feitas com um desgaste mínimo aceitável do potencial 
básico do solo e dos demais fatores ambientais.

da aboRdagem iniCial

Contextualização

A civilização ocidental, ao longo de sua trajetória, de-
senvolveu a relação sociedade-natureza pautada em seus 
interesses e relações com o mercado. A exploração dos 
recursos naturais intensificou-se e adquiriu características 
bem específicas; a própria agricultura, para atender um 
crescente mercado consumidor, fez com que recursos na-
turais não renováveis, e grande parte do que é produzido 
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pela natureza, se tornassem alvos de demandas mundiais 
(SEtENtA, 2003).

Para compreender as consequências de alterações no 
ambiente produzidas pela ação humana, é necessário en-
focar o problema sob determinados contextos históricos 
e, então, constatar que as alterações impostas à paisagem 
original e, por conseguinte, as agressões aos ecossistemas 
têm raízes seculares. No Brasil, as discussões sobre essas 
questões não têm sido realizadas com a abrangência mul-
tidisciplinar que o tema merece e necessita (SEtENtA et 
al., 2005; LoBão, 2007). 

Grupos com interesses específicos ou com capacidade 
de influência sobrepujante em determinadas áreas temáticas 
das questões ambientais têm gerado interpretações, avalia-
ções e soluções reducionistas, dissimuladas em um lingua-
jar holístico e em nome do desenvolvimento sustentável, 
com o mesmo radicalismo dos grupos desenvolvimentistas. 
Essa forma de atuar tem inibido e ceifado soluções locais 
eficientes, que poderiam muito bem ser aplicadas em larga 
escala (LoBão, 2007). 

Dentre os vários problemas ambientais existentes, a 
degradação da floresta tropical e de tudo o que a ela está as-
sociado tem despertado a preocupação mundial. No Brasil, 
desde a chegada dos portugueses no ano de 1500, interesses 
econômicos e comerciais foram postos acima da conser-
vação e do uso racional da Floresta Atlântica (BRIGHt; 
MAttooN, 2000; SEtENtA et al., 2005). Frente a es-
sas questões relevantes, a zona cacaueira baiana destaca-se 
singularmente por possuir um perfil diferenciado de ou-
tras regiões agrícolas costeiras, o qual decorre de seus ar-
ranjos agroeconômicos, culturais, políticos e tecnológicos. 
Essa identidade regional criou um espaço agroambiental e 
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cultural tão diferenciado, que ficou conhecido como Ci-
vilização Cacaueira ou Nação Grapiúna (CoStA, 1995; 
FALCÓN, 1995; LoBão et al., 1997a).

A Região Cacaueira e o Sistema Cacau-
Cabruca

A região cacaueira da Bahia ocupa uma área aproxima-
da de 10.000 km2, situada entre o oceano Atlântico a 41o 
30’ W e 13-18o 15’ S e está inserida no corredor central da 
Floresta Atlântica. A palavra cabruca é, possivelmente, uma 
corruptela do verbo brocar, o qual deu origem às expressões 
cabrocar e cabrucar, que significam roçar a mata, cortando 
o extrato herbáceo, arbustos e algumas árvores para plan-
tar o cacaueiro, esse conceito inicial ainda está arraigado 
(LoBão; SEtENtA, 2002; LoBão et al., 2007). o ato 
de brocar as matas para o plantio do cacau foi sendo apri-
morado ao longo dos anos, e, associado a fatores culturais, 
gerou o sistema de produção cacau-cabruca (LoBão et 
al., 1997b; LoBão, 2007; LoBão et al. 2007). 

No contexto histórico-cultural há reminiscências so-
bre os fundamentos do sistema de cultivo de cacau predo-
minante na Bahia, denominado cabruca – que vem sendo 
desenvolvido e praticado pelos agricultores desde quando 
formaram os primeiros cacauais (FALCÓN, 1995; SE-
tENtA, 2003). A partir disso, a cultura foi disseminada 
e, na fase áurea, mais de 90 municípios produziram cacau. 
tornou-se o grande referencial histórico-cultural, social, 
econômico e ambiental dos povos dessa região da Bahia, 
elemento fundamental da composição do agroecossistema 
cacaueiro, sob a égide do desenvolvimento sustentável, que 
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envolve aspectos agro-econômicos, sociais e ambientais 
(LoBão; SEtENtA, 2002). 

A integração do cacau-cabruca ao ecossistema regional 
é um fato incontestável. Mesmo não sendo um “elemen-
to natural”, ele está perfeitamente integrado, uma vez que 
protege, interage e beneficia-se com os recursos naturais do 
Sul da Bahia. Afinal, essa agricultura proporcionou que o 
uso, a conservação e a produção coexistissem harmonica-
mente, estabelecendo uma nova relação homem - ambien-
te: que é a conservação produtiva (LoBão et al., 2007). 

o sistema cabruca possui vantagens comparativas 
agroambientais em relação a outros sistemas de produção 
que permitem ao segmento rural participar efetivamente 
da conservação dos recursos naturais regionais (SANtoS, 
2007; CURVELo, 2007; CURVELo et al., 2009), sem 
perder a sua capacidade produtiva. A riqueza de espécies 
arbóreas que naturalmente compõem o sistema agrossilvi-
cultural cacau-cabruca é uma dessas vantagens. E este é um 
aspecto favorável do ponto de vista ambiental, porém, a 
falta de um manejo adequado tem comprometido o seu 
status quo, ameaçando a permanência do agroecossistema 
cacaueiro (LoBão; VALERI, 2009). A potencialidade 
econômica do sistema cabruca é inegável e pode ser efetiva-
da, assim como os benefícios ambientais que ele proporcio-
na são imprescindíveis para a conservação do patrimônio 
natural remanescente. 

Conservar o agroecossistema da região sul baiana e seus 
ativos ambientais legados não será possível apenas por in-
termédio do crédito e de aparatos legais preservacionistas e 
inflexíveis. Em curto e médio prazos a sua conservação está 
relacionada à manutenção da cacauicultura, ou melhor, do 
sistema agrossilvicultural cacau-cabruca (LoBão, 2007). 
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dos Fatos

i. Regionalmente está arraigada à premissa de que a le-
gislação ambiental vigente impede a supressão de ár-
vores de sombra do cacaueiro >> Aspectos Legais.

ii. Uma lavoura de cacau, para atingir níveis satisfatórios 
de produtividade, precisa de manejo tecnicamente 
adequado >> Aspectos Fitotécnicos.

iii. A demanda por parte dos cacauicultores, depois da 
vassoura-de-bruxa, para o aproveitamento comercial 
dos resíduos originados do manejo de sombra do ca-
cau é forte e crescente >> Raleamento do Sombreamen-
to – Geração de Produtos.

iv. o armazenamento, transporte e comercialização dos 
resíduos do manejo do sombreamento encontrarão 
dificuldades tanto legais como burocráticas >> Entra-
ves – legais e burocráticos.

dos pRessUpostos

i. As lavouras de cacau-cabruca não são áreas de vegeta-
ção nativa e muito menos florestas tropicais (matas). 

ii. A legislação ambiental atual disciplina a interferência 
em áreas de vegetação nativa nos diferentes estádios 
sucessionais, porém não faz alusão a áreas agrícolas/
cultivadas.

iii. Nos domínios da região cacaueira, praticamente, têm 
sido exercitados três arranjos agrossilviculturais com 
cacau: (i) cacau-cabruca (cultivo tradicional); (ii) ca-
cau monocultural sombreado por eritrina (cacau tec-
nicamente formado); (iii) cacau em consórcio com 
seringueira ou outra espécie produtiva. 

iv. o cacau-cabruca é um modelo de produção agros-
silvicultural que representa um grande acerto agro-
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nômico por possuir ativos ambientais (SANtoS, 
2007a; SANtoS 2007b; CURVELo et al. 2009), 
sobretudo ao estabelecer relações estáveis com os re-
cursos naturais associados.

v. o cacau-cabruca é um “traço” histórico e cultural da 
Região Cacaueira - nação grapiúna, o que o torna um 
patrimônio cultural local.

vi. o cacau-cabruca atende aos três princípios básicos 
de solidariedade em que o desenvolvimento susten-
tável se baseia: solidariedade horizontal traduzida em 
eficiência econômica, corretismo ambiental e  justiça 
social e cultural.

vii. Manejo florestal é o tratamento dispensado a um 
povoamento florestal, o qual interfere nas condições 
ambientais em prol do desenvolvimento produtivo da 
floresta. Relaciona-se à administração dos benefícios 
diretos e indiretos proporcionados pela floresta. o 
correto manejo de florestas engloba um conjunto de 
procedimentos e técnicas que asseguram: (a) a per-
manente capacidade da floresta oferecer produtos e 
serviços, diretos e indiretos; (b) a capacidade de re-
generação natural; (c) a capacidade de manutenção.

da análise

Vegetação Nativa (floresta) e o Sistema 
Agrossilvicultural (SAGS)

i. Apesar de ter sua origem intrinsecamente ligada à 
floresta nativa, a cabruca não deve ser confundida 
conceitualmente como floresta. A cabruca é uma área 
cultivada, ou seja, antropizada para gerar serviços e/
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ou produtos com finalidade preestabelecida. tecni-
camente, classifica-se como sistema agrossilvicultural 
(SAGS). 

ii. Uma floresta tropical úmida natural é um ecossis-
tema ecologicamente complexo. A simplificação de 
um ecossistema é uma característica de áreas antro-
pizadas. Por mais diversidade de espécies (riqueza e 
abundância) que possuam, os sistemas agrossilvicul-
turais são sistemas que possuem dinâmica ecológica 
bem mais simples que de uma florestal natural. Uma 
floresta tropical natural se caracteriza por ser inequi-
ânea (diferentes idades), pela presença predominan-
te de indivíduos autóctones, pela alta diversidade de 
espécies distribuídas nos seus três componentes clás-
sicos: o arbóreo, o sub-arbóreo e o herbáceo. Deve-
-se ressaltar que o componente arbóreo protagoniza 
as inter-relações existentes no ambiente florestal. 
Em uma floresta tropical natural, o componente 
arbóreo deve estar distribuído em pelo menos três 
estratos verticais, superior (dossel), médio (arbusti-
vo) e inferior (herbáceo), de modo a garantir a repo-
sição e, consequentemente, a sustentabilidade desse 
componente.

iii. Sistemas agrossilviculturais (SAGS), ou agroflorestais 
(SAF), são sistemas de produção consorciada, envol-
vendo um componente arbóreo e outro componente 
que pode ser animal e/ou cultivo agrícola, de forma 
a maximizar a ação compensatória e minimizar a 
competição entre as espécies. os SAGS têm por ob-
jetivo conciliar o aumento de produtividade e ren-
tabilidade econômica com a proteção ambiental e a 
melhoria da qualidade de vida das populações rurais, 
promovendo, assim, o desenvolvimento sustentável. 
Atualmente, o conceito que incorpora as evoluções 
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ocorridas e considera as características comuns a to-
das as suas formas é: “sistema agroflorestais são formas 
de uso e manejo dos recursos naturais, nos quais espé-
cies lenhosas (árvores, arbusto e palmeiras) são utili-
zadas em associações deliberadas com cultivos agrícolas 
e/ou animais, na mesma área, de maneira simultâ-
nea ou seqüencial (CAtIE, 1986), para tirar benefí-
cios das interações ecológicas e econômicas resultantes 
(LUDGREN; RAINtREE, 1982; NAIR, 1983). 
Uma das principais características de um SAGS é a 
presença de árvores no sistema, sendo a sua função 
influenciada pelas características, número e arranjo 
dessas árvores e pelas interações que se estabelecem 
entre os componentes.

iv. Na implantação/condução do SAGS cacaueiro o 
principal produto a ser obtido deverá estar muito 
bem identificado. tendo o cacau como referência, 
podem ser considerados SAGS cacaueiro quando: 
(a) o cacau é o produto principal (pp); (b) o cacau 
é o produto secundário, em que o produto de base 
florestal (madeiráveis e não madeiráveis – inclusive 
o látex) é o principal; (c) a conservação é o produto 
principal. 

v. o cacau-cabruca é uma área cultivada, ou seja, an-
tropizada para gerar serviços e/ou produtos com 
finalidade preestabelecida. Portanto, apesar de ter 
sua origem e seu arranjo intrinsecamente ligados à 
floresta, a cabruca não deve ser confundida concei-
tualmente como uma floresta. A forma de cultivo 
desenvolvida para o cacaueiro na região sul baiana 
(o cacau-cabruca) permitiu sua integração ao ecos-
sistema regional.
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sags CaCaUeiRo geRando ativos ambientais

i. A lavoura tradicional do cacau consolidou uma es-
tratégia ímpar na história da agricultura tropical – o 
cacau-cabruca. Este sistema se estabeleceu em larga 
escala (extensiva) sem, contudo, ser uma monocultu-
ra, apesar da exploração estar concentrada em apenas 
um produto – a amêndoa do cacau. 

ii. Considerando-se os princípios de paridade em que se 
baseia o desenvolvimento sustentável (sócio-econô-
mico-ambiental), a lavoura de cacau, em clima tro-
pical, representa uma alternativa de uso do solo com 
alta eficiência, um modelo de agrossilvicultura que o 
tempo evidenciou suas qualidades, considerando os 
aspectos sócio-agronômicos, silviculturais e também 
como prestador de serviços ambientais. os ativos am-
bientais (SANtoS, 2007a; SANtoS 2007b; CUR-
VELo et al. 2009) gerados pelo sistema agrossilvicul-
tural cacaueiro são incontestes e devem ser mantidos. 
Essa sua capacidade é que gera vantagens comparati-
vas, em relação a outros sistemas de produção agro-
tropicais. Dentre os arranjos de SAGS praticados na 
cacauicultura, o cacau-cabruca é o que detém maior 
eficiência ambiental e sociocultural. Ativos ambien-
tais do SAGS cacaueiro e, mais especificamente, do 
cacau-cabruca: 
 - Possibilitaram a sobrevivência, a conservação e a 

permanência de fragmentos remanescentes da Mata 
Atlântica, inseridos na cultura e no entorno do siste-
ma, compondo o agroecossistema cacaueiro. 

 - Possibilitaram a conservação no seu componente 
arbóreo (sombreamento) de exemplares significa-
tivos de espécies arbóreas de diferentes estágios da 
sucessão. 
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 - Possibilitaram a conservação de espécies arbóreas 
sob forte pressão antrópica e ameaçadas de extinção. 

 - Possibilitaram a conectividade gênica entre frag-
mentos florestais (corredor de biodiversidade). 

 - Contribuiram para a imobilização de carbono. 
 - Contribuiram para a conservação de uma fauna sil-

vestre bem diversificada, aumentando a capacidade 
de suporte faunístico de remanescentes florestais, 
proporcionando proteção (abrigo e alimento).

 - Possibilitaram a conservação de recursos hídricos 
regionais associados. 

 - Possibilitaram a conservação de solos em condições 
próximas aos de uma floresta. 

iii. A vertente social do SAGS cacaueiro é de grande im-
portância para o desenvolvimento sustentável. Pri-
mordialmente, dois aspectos podem ser evidenciados 
(i) necessita de elevado contingente de mão de obra; 
(ii) possibilita o plantio de espécies alimentícias sem 
competir com o produto principal e sem descaracte-
rizar a estrutura horizontal, nem vertical do sistema.

aspeCtos legais

i. A Região Cacaueira da Bahia, totalmente inserida na 
área de domínio da Mata Atlântica, tem enfrentado 
uma ambiguidade quanto a interpretação da legisla-
ção vigente. Áreas cultivadas com cacau são ecológica, 
técnica e cientificamente incontestáveis áreas de pro-
dução agrícola, e não florestal. Contudo, as peculiari-
dades que a tornaram um modelo agrícola de grande 
eficácia ambiental estimulam o movimento ambien-
talista, da vertente mais preservacionista, a tratar a ca-
bruca como área de floresta natural, e, com isso, subju-
gá-la ao aparato legal estabelecido para a Mata Atlân-
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tica. o que demonstra total desconhecimento no que 
diz respeito as características regionais, as relações e 
inter-relações existentes no agroecossistema cacaueiro.  
Submetê-la a uma legislação ambiental com perfil 
preservacionista é no mínimo uma ação irrespon-
sável, visto que é incongruente às práticas agrícolas 
necessárias a cacauicultura, bem como às exigências 
estabelecidas pelo desenvolvimento sustentável. A 
cacauicultura por possuir uma dinâmica própria, a 
legislação vigente, juntamente com a baixa agilidade 
das instituições voltadas ao cumprimento da legisla-
ção, inviabiliza a atividade, induzindo o cacauicultor 
a substituir o atual uso do solo. Vale ressaltar que isso 
já vem ocorrendo intensamente. 

ii. Há 15 anos, a legislação ambiental vem sendo apli-
cada a cacauicultura. Isto deixa patente o desrespei-
to e desconsideração para com toda uma região que 
desenvolveu um modelo de agricultura tropical sem 
precedentes, “elaborando” um sistema de produção 
agrícola ambientalmente eficiente.

iii. outro aspecto que não deve ser desconsiderado é que 
houve a omissão e/ou desconhecimento dos organis-
mos governamentais responsáveis no que diz respeito 
ao fato; o que também contribuiu substancialmente 
para o agravamento, a pressão do terceiro setor.

iv. É importante ressaltar que foram exatamente os ati-
vos ambientais, que o sistema cabruca é capaz de ge-
rar, que despertaram e estimularam as oNGS am-
bientalistas preservacionistas a criarem o cenário pro-
pício a que se estendesse a rígida legislação ambiental 
da Mata Atlântica para o sistema agrossilvicultural 
cacaueiro.

v. Essa atitude das organizações ambientalistas, por ou-
tro lado, ressalta a eficiência ambiental do sistema 
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cabruca.
vi. A legislação ambiental atual (Lei 4771/65, 11.428/06 

e o Decreto 6.660/08), na sua essência,  disciplina a 
interferência apenas em áreas de vegetação nativa em 
diferentes estádios sucessionais, não fazendo alusão a 
áreas agrícolas/cultivadas, como já foi mencionado 
anteriormente. o Decreto 6.660/08 traz uma ligeira 
abordagem sobre a cabruca.

vii. Sem uma legislação específica e com a ambiental erro-
neamente “estendida” para a lavoura cacaueira, e mais 
especificamente para o cacau-cabruca, áreas com ca-
cau passaram a ser um empecilho para a recuperação 
do setor agrícola regional, comprometendo a perma-
nência do próprio SAGS na região.

viii. outro aspecto relacionado aos fundamentos legais que 
deve ser evidenciado é o que disciplina a circulação de 
produtos madeireiros (transporte e armazenamento), 
pois será também um entrave a ser contornado. Exis-
te uma legislação disciplinadora; ela é restritiva e o 
problema pode ser agravado pela baixa agilidade do 
órgão responsável pelas guias de liberação.

ix. A CEPLAC deverá assumir a liderança, a responsa-
bilidade legal e técnica na condução do processo, ge-
rando subsídios que permitam a construção de um 
aparato técnico (e legal) que discipline a interferência 
no sistema. Mesmo porque a cabruca é uma forma de 
cultivo de cacau, que é a principal (e única) atividade 
da instituição.

manejo FitotéCniCo – manejo do 
sombReamento – manejo FloRestal

i. A produtividade do sistema agrossilvicultural (SAGS) 
cacaueiro tem relação direta com o manejo (tratos 
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culturais) que lhe é dispensado. E o manejo do som-
breamento, sistema de proteção de topo (elevação 
e/ou redução de copa, supressão de árvores e plan-
tio), está entre os tratos culturais que não devem ser 
negligenciados.

ii. o manejo do sombreamento do cacaueiro gera resí-
duos (madeiráveis e não madeiráveis: cascas, galhos, 
troncos, epífitas, entre outras). Basicamente o ma-
nejo da sombra consiste da interferência no sistema 
de proteção de topo (sombreamento), como a des-
rama de galhos para elevação da copa, redução da 
área de copa e do raleamento (densidade) da copa, 
até a supressão para reduzir a densidade de árvores do 
sombreamento. 

iii. A reivindicação dos cacauicultores para o aproveita-
mento comercial dos resíduos oriundos do raleamen-
to do sombreamento do cacau e do próprio cacaueiro 
é procedente, uma vez que a interferência no sombre-
amento gera produtos que podem agregar renda ao 
sistema de produção. É pertinente ressaltar que isso 
fazia parte da cultura cacaueira tradicional; o aprovei-
tamento de árvores caídas (desvitalizadas), bem como 
o abate de árvores para atender as necessidades da 
propriedade, tanto físicas, quanto financeiras.

iv. o manejo de florestas em bases sustentáveis possui 
“ferramentas” que podem contribuir para manter a 
conservação produtiva do SAGS cacaueiro, quando 
manejado visando o aproveitamento de produtos ma-
deiráveis e não madeiráveis de modo a agregar renda 
ao sistema.

v. o conhecimento e a experiência existentes permitem 
a elaboração de recomendações técnicas para nortear 
o manejo da base florestal do SAGS cacaueiro e, mais 
especificamente, do cacau-cabruca de modo a agregar 
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valor econômico ao sistema, com a produção de bens 
madeiráveis e não madeiráveis, concomitantemente à 
manutenção e, até mesmo, o aumento da eficiência 
dos ativos ambientais gerados pelo sistema.

vi. Há situações em que os fragmentos e os exempla-
res arbóreos remanescentes conservados apresentam 
abundância, densidade e dominância possíveis de se-
rem manejados em bases sustentáveis. Essa peculiari-
dade do SAGS cacaueiro permite estabelecer progra-
mas de resgate e conservação produtiva de espécies 
arbóreas sob forte pressão antrópica e/ou ameaçadas 
de extinção, como mostra o Programa Pau-brasil con-
duzido pela CEPLAC.

CaCaU-CabRUCa – tRaço CUltURal da Região 
do sUl da bahia

i. o SAGS Cacau-cabruca é, possivelmente, o maior 
legado que a região sul baiana gerou em benefício 
do desenvolvimento sustentável. o seu modelo sui 
generis de conservação produtiva, por si só, deveria 
ser motivo suficiente para garantir a sua conservação 
e a sua ampliação (adoção) para outras culturas além 
do cacau.

ii. A Região Cacaueira da Bahia (sua cultura, seus cos-
tumes, sua agricultura, seu comércio, sua história, seu 
crescimento, sua riqueza e sua pobreza) teve no cacau 
seu modus vivende (relação homem – ambiente) numa 
relação tão imbricada, que não deve, ou melhor, não 
pode ser considerada em separado. o cacau-cabruca 
é um traço cultural da Nação Grapiúna (Região Ca-
caueira do Sul da Bahia).
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da ConClUsão

i.  Considerando o que foi solicitado na ordem de Ser-
viço da Diret  “elaborar Plano de Manejo de Recursos 
Florestais a serem implantados em regime de cabruca, 
o qual deve pautar-se na legislação ambiental vigente e 
tendo como enfoque a conservação produtiva” face: 
 - a inexistência de uma legislação que discipline a 

ação em área cultivada com cacau-cabruca;
 - o desgaste imposto à expressão “Plano de Mane-

jo Florestal” pelas oNGs ambientalistas da linha 
preservacionista que lutaram intensivamente para 
impedir a atividade;

 - não ser tecnicamente adequado utilizar a expressão 
“Plano Manejo Florestal” para se manejar o som-
breamento de cacau;

 - a impossibilidade de tecnicamente elaborar “Plano 
Manejo Florestal” para toda a Região Cacaueira, 
visto que um Plano deve considerar a especificida-
de de cada área a ser manejada;

 - a necessidade de conservar e ampliar os ativos am-
bientais gerados pelo sistema cabruca. 

ii. Concluo que a CEPLAC, a partir de uma revisão 
criteriosa e isenta, poderia elaborar uma análise crí-
tica “propositiva” das políticas públicas (programas de 
pesquisas, leis, financiamentos/créditos e programas 
assistenciais/difusão/extensão) voltadas para recupe-
ração da Lavoura Cacaueira, de modo a torná-las um 
conjunto harmônico capaz de promover a conser-
vação produtiva no agroecossistema cacaueiro e 
não como um “amontoado de interesses desconecta-
dos”, onde o crédito rural está desatrelado das práticas 
agrícolas, da legislação e dos interesses da sociedade 
regional, o que vem estimulando a destruição dos ati-
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vos ambientais do SAGS cacaueiro, induzindo a mu-
dança de uso do solo, tão duramente conservado até 
o presente momento.

iii. Cabe destacar e agradecer aos que colaboraram dire-
tamente na elaboração deste Parecer técnico: Wallace 
Coelho Setenta, Eng. Agrônomo, Me., Presidente da 
CNPC e do Sindicato Rural de Itabuna (ex-funcio-
nário da CEPLAC); Kátia Curvelo, Eng. Agrônoma, 
Ma., consultora e pesquisadora ad hoc do CDAC e 
da Fundação Pau-Brasil e colaboradora voluntária 
do Programa Pau-brasil; Érico de Sá Petit Lobão, 
Zootecnista, Me., consultor e pesquisador ad hoc do 
CDAC; por fim, aos produtores de cacau que manti-
veram, até hoje, esse sistema de produção.

das ReComendações

tendo em vista o exposto, cabe à CEPLAC, com base 
na necessidade da retomada do desenvolvimento regional 
em bases sustentáveis, considerar: 

i. a necessidade de conscientização das instituições rela-
cionadas a cacauicultura e educação da comunidade 
regional, quanto a importância do sistema cacau-ca-
bruca para o desenvolvimento sustentável; 

ii. o aperfeiçoamento/modernização da cacauicultura, 
inicialmente praticada, visando apenas a produção da 
amêndoa do cacau; 

iii. o planejamento da propriedade em regime de uso 
múltiplo, tendo a bacia hidrográfica como unidade 
básica de planejamento; e 

iv. a diversificação da exploração do sistema cabruca, 
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tendo em vista produtos que possam agregar valor à 
cultura, sem, contudo, perder sua principal caracte-
rística, que é a conservação produtiva.

Quanto à estratégia

i. Não utilizar a expressão manejo florestal,  pois, estrate-
gicamente, não é recomendável atrelar o processo do 
manejo do sombreamento à expressão manejo florestal; 
primeiro porque não será tecnicamente um manejo 
florestal, por mais que algumas poucas e úteis ferra-
mentas possam ser empregadas; segundo porque o 
aspecto mais importante, na década de 90, as oNGs 
ambientalistas ligadas à preservação se mobilizaram 
(mundialmente) para suspender a realização de planos 
de manejo florestal na Mata Atlântica, e conseguiram.  
Portanto o uso dessa expressão – manejo florestal – po-
derá reeditar a reação conflituosa e deturpada que mui-
to prejudicou a Região Cacaueira. Vale ressaltar que 
havia “planos de manejo florestal” muito bem condu-
zidos na região, com viabilidade técnica, econômica e 
ambiental, mas mesmo assim foram suspensos. 

ii. É no manejo da cacauicultura que a CEPLAC tem 
competência técnica, e onde ela é a grande referên-
cia, sendo capaz de estabelecer as normas de conduta 
e os limites das ações. Por isso a CEPLAC pode e 
deve orientar o manejo do sombreamento e, por con-
seguinte, o aproveitamento dos resíduos produzidos. 

Quanto ao aspecto Legal

i. Subsidiar o ordenamento da matéria através de uma 
legislação específica e adequada para a Região Ca-
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caueira, uma vez que há necessidade de se construir 
um arcabouço legal (lei, resoluções normativas) que 
garanta a conservação produtiva e o uso sustentável 
do agroecossistema cacaueiro em áreas de cultivo tra-
dicional de cacau - em cacau-cabruca. 

ii. Esse arcabouço deverá disciplinar a interferência e o 
manejo da cabruca e do sombreamento, possibilitan-
do o aproveitamento dos resíduos madeiráveis e não 
madeiráveis gerados (folhas, galhos, casca, madeira e 
epífitas) e do sistema cacaueiro.

iii. o arcabouço legal deverá:
 - Conter a definição, que consta deste parecer, do 

que é Cacau-cabruca, bem como outras definições 
pertinentes, também supracitadas.

 - Definir tecnicamente em regulamentações os cri-
térios de enquadramento de cabruca e as áreas em 
que será permitido o uso sustentável dos recursos.

 - Estabelecer critérios de densidade e diversidade (ri-
queza de espécies arbóreas) do sombreamento do 
cacau-cabruca segundo as funções (conservação 
- produção). 

 - Garantir que a Reserva Legal possa ser estabelecida 
em áreas de sistema cabruca, quando a propriedade 
não possuir área de vegetação natural.

 - Garantir que a Reserva Legal possa ser estabelecida 
de modo superposta em Áreas de Preservação Per-
manentes (APPs).

 - Garantir a conservação dos remanescentes de flo-
resta tropical nativa inseridos e/ou no entorno das 
áreas de produção agrossilvicultural.

 - Permitir a continuidade/manutenção da agrossil-
vicultura cacaueira consolidada em APPs, desde 
que tenham densidade, diversidade e cumpra com 
eficiência o papel ambiental da vegetação natural 
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como área de preservação.
 - Criar o dia comemorativo do Cacau-cabruca, de 

modo a difundir esse sistema de produção e esti-
mular a reflexão em respeito ao desenvolvimento 
sustentável e à valorização sociocultural.

 - Mobilizar esforços no sentido do reconhecimento 
do cacau-cabruca como patrimônio histórico cultu-
ral brasileiro (categoria ambiental). 

Quanto ao Manejo

i. o SAGS cacaueiro deverá ser conduzido tendo por 
meta o produto principal a que o sistema (a lavoura) 
se destina:
 - cacau como produto principal: onde o manejo es-

tará principalmente voltado para a produção de 
cacau;

 - cacau como produto secundário: onde o cacaueiro 
entra no sistema (como coadjuvante) onde o prin-
cipal produto já não é mais o cacau. Ex.: Seringuei-
ra + cacau; onde a seringueira foi plantada num 
espaçamento de 7 x 3 e o cacau em 3 x 3m;

 - conservação (recurso natural) como produto prin-
cipal. Ex.: diversidade (riqueza) florística e/ou fau-
nística, recursos hídricos, solos; esse recursos con-
siderados de forma associada ou isolada; 

ii. o manejo do sombreamento do cacaueiro deverá ser 
elaborado in loco e pautado em projeto com recomen-
dações técnicas e para uma área específica;

iii. o projeto de manejo do sombreamento com aprovei-
to comercial dos resíduos deve ser elaborado tendo-se 
por base a necessidade fitotécnica da cacauicultura; 

iv. o projeto deverá especificar e quantificar os resíduos 
produzidos; 
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v. o projeto deverá especificar o produto principal e 
secundário a que o sistema de produção se destina 
(função);

vi. o manejo da área não deverá descaracterizar o SAGS 
cabruca;

vii. o manejo não pode e nem deve comprometer os ati-
vos ambientais do sistema;

viii. os impactos ambientais de origem do manejo deverão 
ser pontuais e estar relacionados;

ix. os impactos ambientais originados do manejo devem 
ser mitigados no local (pontual) ou pelo menos na 
bacia hidrográfica;

x. os resíduos gerados do manejo do SAGS cacaueiro 
sejam transformados em produtos de base florestal;

xi. o aproveitamento comercial dos resíduos oriundos do 
manejo deverá ser fundamentado em um inventário 
florestal da área, com ARt;

xii. sejam realizados cadastramentos georeferenciados de 
árvores matrizes na propriedade a ser manejada;

xiii. o aproveitamento comercial de produtos de base 
florestal do manejo do sombreamento deverá estar 
atrelado ao plantio conservacionista e comercial das 
espécies exploradas e de espécies erradicadas e/ou 
ameaçadas (aspecto qualitativo);

xiv. para cada quantidade de madeira (ou material) co-
mercializada, uma quantidade equivalente de mudas 
deverão ser plantadas (aspecto quantitativo); 

xv. um programa de resgate e conservação produtiva di-
nâmico de espécies em risco de extinção (tendo-se 
como exemplo o Programa Pau-brasil) deve ser apoia-
do pela atividade de aproveitamento comercial dos 
produtos oriundos do manejo, de modo a aumentar a 
conservação produtiva do sistema cabruca;

xvi. a cada dois anos, espécies arbóreas de interesse da 
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conservação produtiva deverão ser “eleitas” priorita-
riamente como ponto focal da recompensa da extra-
ção e/ou enriquecimento florestal;

xvii. a fauna silvestre deverá ser contemplada nas ações 
conservacionistas a serem implementadas.

Quanto à CEPLAC

i. Como há a necessidade do enquadramento ambiental 
legal da propriedade rural, a CEPLAC poderá assu-
mir e/ou intermediar esse papel;

ii. haverá necessidade de capacitar os profissionais da ex-
tensão para essa nova atribuição de entendimento de 
uma cacauicultura em bases sustentáveis;

iii. deverá estimular, em locais estratégicos, a formação 
de associações produtivas, visando ao aproveitamento 
comercial dos resíduos;

iv. estimular e subsidiar os poderes públicos municipais 
da região a proibir, no município, a saída de produ-
tos de base florestal in natura (sem beneficiamento), 
principalmente os madeiráveis; 

v. estimular o cadastramento de árvores matrizes;
vi. criar e gerenciar um banco de dados de árvores matri-

zes da Região cacaueira;
vii. estimular e orientar os agricultores a cadastrar e geo-

referenciar árvores matrizes em suas propriedades;
viii. orientar os agricultores a monitorar as fenofases re-

produtivas, coletarem e produzirem mudas de essên-
cias arbóreas em quantidade e qualidade necessárias a 
programas de recuperação;

ix. estimular e gerenciar uma rede de sementes e mudas 
nativas na Região Cacaueira;

x. implantar o Programa do MAPA para árvores 
matrizes;



xi. implantar o Programa do MAPA de recuperação de 
bacias hidrográficas em sua área de atuação.

Da Abordagem Final

A importância e os riscos envolvidos no tema abor-
dado nesse Parecer Técnico estimulam e reafirmam o novo 
paradigma que o cacau-cabruca estabeleceu – a conservação 
produtiva; sem precisar destruir a riqueza arbórea, nem al-
terar profundamente a paisagem e, muito menos, decretar 
a intocabilidade de áreas. Esse sistema consegue gerar ren-
da, fixar o homem na zona rural, conservar a diversidade 
arbórea regional e estabelecer conectividade gênica entre os 
remanescentes florestais. Contudo, apenas com a explora-
ção monocultural que vem sendo realizada, já não é mais 
capaz de produzir renda suficiente para garantir a própria 
manutenção/sustentação.

É preciso olhar para o cacau-cabruca e perceber 
além da amêndoa do cacau!

A cada dia, esse sistema secular se consolida como uma 
alternativa sustentável e viável para a agricultura em regiões 
tropicais úmidas. Como a Região Cacaueira sempre bus-
cou na CEPLAC o parceiro para analisar e revelar o sistema 
cabruca, sob os seus múltiplos aspectos, urge que se deixe 
de lado o discurso e a teorização a respeito do desenvolvi-
mento sustentável e realmente se passe a praticá-lo. É ne-
cessário que a CEPLAC assuma com o produtor regional 
o compromisso de continuidade da cacauicultura baiana, 
mas de forma sustentável e sob a égide de um novo para-
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digma. Um paradigma onde a CEPLAC pode e deve ser 
a “mola” propulsora e não uma coadjuvante inexpressiva.



lepToChloa virgaTa
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Anexo V

INICIAtIVA IMPLEMENtADA 
No PRoGRAMA VIDA 

MELHoR – AÇão CACAU 
PARA SEMPRE   

iniCiativa:
Projeto CACAU-CABRUCA – CoNSERVAÇão 

PRoDUtIVA E INCLUSão SoCIoPRoDUtIVA 
RURAL 

Região:
Nordeste; região cacaueira do Sul da Bahia

FinanCiadoR:
Programa Vida Melhor – Ação Cacau Para Sempre 

(Governo da Bahia - SEDIR – Companhia de Desenvolvi-
mento a Ação Regional-CAR)
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exeCUtoRes:
Fundação Pau Brasil (FUNPAB) – Centro de Desen-

volvimento Agroambiental e Cidadania (CDAC)

paRCeiRos:
Governo da Bahia; CAR; Sociedade Civil

FoCo:
Assegurar o combate à pobreza por meio da inclusão 

socioprodutiva rural, como componente fundamental do 
desenvolvimento sustentável, para famílias de baixa renda 
produtoras de cacau nas comunidades de agricultura fami-
liar, remanescentes de quilombolas, indígenas e territórios 
de identidade

ResUmo:
Por meio da parceria com o Estado da Bahia, SEDIR-

-CAR, órgãos federais e sociedade civil, com base no siste-
ma cacau-cabruca e na conservação produtiva, promover 
a inclusão socioprodutiva rural como dimensão do desen-
volvimento sustentável, com sustentação no uso múltiplo 
dos recursos naturais e construção de uma rede cooperativa 
de produção-agroindústrial com clara participação comu-
nitária no âmbito da agricultura familiar e do pequeno es-
tabelecimento agrícola cacaueiro. Ao longo da execução do 
projeto serão assistidos 500 estabelecimentos familiares 

Contato:
(73) 3613-2126 / cdaccidadania@hotmail.com
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sobRe os aUtoRes

Dan Érico Lobão
Nasceu em Itabuna (Bahia) em 07/04/1952; filho de 

Érico Petit Lobão  Narzita Vieira Lobão. Graduado em 
Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa 
(1976); Me. em Ciências Florestais pela UFV-DEF (1993) 
- área de concentração em manejo de florestas tropicais; 
Dr. em Agronomia (Produção Vegetal) pela UNESP-
-FCAV (2007) - área de concentração em sistemas agrossil-
viculturais. Pesquisador do Setor de Recursos Ambientais 
do Centro de Pesquisas do Cacau da CEPLAC-MAPA. 
Professor Adjunto da Universidade Estadual de Santa Cruz 
(UESC-DCAA). Coordenador da Estação Experimental 
Pau-Brasil (ESPAB/CEPEC/CEPLAC). Assessor técnico 
da Central Nacional dos Produtores de Cacau (CNPC) e 
do Centro de Desenvolvimento Agroambiental e Cidada-
nia (CDAC). Diretor do Sindicato Rural de Itabuna. Ex-
periência em manejo, recuperação, conservação e uso de 
florestas tropicais; gestão ambiental; recuperação de áreas 
degradadas e sistemas agrossilviculturais. Atua principal-
mente nos temas: Agrossilvicultura; sistema cacau-cabruca; 
silvicultura de espécies arbóreas nativas; resgate e conserva-
ção produtiva de espécies arbóreas nativas.

Wallace Coelho Setenta
Nasceu em Itabuna (Bahia),  em 16/08/1954; filho de 

Washington Souza Setenta e Nilza Coelho Setenta; gradu-
ado em Engenharia Agronômica (1978), pela Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), Escola de Agronomia da Bahia, 
Cruz das Almas-BA. Especialização em Extensão Rural, 
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pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacauei-
ra (CEPLAC), Ilhéus-Ba; em Gestão Agroindustrial, pela 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Ilhéus-Ba; 
Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambien-
tal, pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), 
Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimen-
to e Meio Ambiente (PRoDEMA), Ilhéus-Ba. tem expe-
riência em extensão rural e assistência técnica ao pequeno 
produtor;  sistema cabruca; cacau-cabruca; manejo sus-
tentável do cacau; conservação produtiva; associativismo 
rural; organização da produção agrícola e agroindústria; 
planejamento agrícola e desenvolvimento rural sustentável.  
Presidente da Central Nacional dos Produtores de Cacau 
(CNPC). Diretor da Federação de Agricultura do Estado 
da Bahia (FAEB); Presidente do Sindicato Rural de Itabu-
na. Presidente da Sociedade dos Engenheiros Agrônomos 
do  Cacau (SEAC). Membro do Conselho Universitário 
da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC – CoN-
SU. Membro da Câmara Setorial do Cacau – Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Presi-
dente do Centro de Desenvolvimento Agroambiental e Ci-
dadania (CDAC). Presidente do Instituto Cacau-Cabruca 
(ICC). Professor das Faculdades Monte Negro. Coordena-
dor da Divisão de Extensão Rural de Una - CEPLAC (mu-
nicípios de Una, Arataca, Belmonte e Canavieiras).
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