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Resumo 

ABahia mantém um dos mais elevados percentuais de remanes 
centes florestais, nos domínios da Mata Atlântica (16%), com 

menores taxas de desmatamento, não se restringindo apenas às 
áreas de declividade acentuada como em outros Estados. Na Re 
gião Sudeste da Bahia esta conservação basicamente se deve ao 
modelo de cultivo do cacaueiro - Cacau-Cabruca - implantado a 
200 anos. A formação vegetal dominante, era de floresta tropical 
úrnida costeira, composta por diversas tipologias florestais e vege 
tais como florestas higrófilas Iatífoliadas, semidecíduas e decíduas 
secundárias e primárias, manguezais, campos naturais e matas de 
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restinga. Além dos ecossistemas naturais (florestas e capoeiras), 
estão também associados agroecossisternas de grande importância 
na composição e sustentação sócio-ambiental da Região Cacaueira 
da Bahia. 

Abstract 

T he state of Bahia, Brazil, has one of the highest remnant 
percentage of the Atlantic Forest (16%), with low rates of 

deforestatíon not confined to steep areas as in other Brazilian 
states. This situation ín Bahia is due to the "Cacau-Cabruca", 
system of cacao cultivation established 200 years ago. The domi 
nant vegetation form was coastal rain forest made up of different 
forest and plant types like latifolíate hvgrophilic forest and primary 
forest, mangroves, "campos naturais" and "restingas". Besídes na 
tural ecosystems (forest and "capoeiras"), agro-ecosysterns of great 
importance are also present which play an important role in the 
social and environmental sustenance of the cacao growing region 
ofBahia. 

1. Contexto 
A formação vegetal primária, dominante na Região Cacaueira da 

Bahia, era de floresta tropical úmida costeira, sendo classificada por 
Andrade Lima (1966) como floresta perenífólia latifoliada higrófila hilea 
na baiana. Recentemente, tem sido denominada simplesmente como 
Mata Atlântica. 

A ela, vinculam-se todas as tipologias florestais encontradas ao 
longo do litoral brasileiro, que recobrem desde as planícies costeiras até 
as encostas orientais da Serra do Mar e da Serra Geral, com altitude média 
de 800 m, A Mata Atlântica ocorria como uma faixa de floresta úmida, 
praticamente contínua, desde o Rio Grande do Norte até próximo de 
Osório, no Rio Grande do Sul (Netto, 1984). 

O Biorna Mata Atlântica era composto por diversas tipologias 
vegetais, como manguezais, campos naturais e matas de restinga. Os man 
guezais apresentavam composição florística quase homogênea. As matas 
de restinga eram de alta diversidade e, na maioria das vezes, apresenta 
vam-se com baixa altura. A floresta higrôfila apresentava-se com 
vegetação bastante exuberante, alta e desenvolvida. Sendo composta por 
espécies pertencentes a um ou vários estratos arbóreos, que influencia 
vam na variabilidade da estrutura e da composição florestal. 
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Estudos e levantamentos realizados pela CEPLAC (1976), dão uma 
idéia geral sobre a biometria e composição da floresta regional. Em 
algumas regiões os fragmentos podiam apresentar exemplares arbóreos 
com mais de 40 metros de altura, com troncos grossos e copa densa. 
Existem registros de que apenas um indivíduo de jequitibá-rosa (Cariniana 
estrelensis), no município de Santa Luzia (BA), produziu 64 m3 de madeira 
serrada em tábua, comprovando a exuberância dos seus elementos. 

A conservação desse "universo" até o limiar do ano 2000, deveu-se, 
quase que exclusivamente ao modelo de cultivo criado para o cacaueiro 
(Theobroma cacao), que valorizou suas características agroflorestais e 
consolidou uma estratégia única para o establecímento de uma plantation, 
a qual recebeu o nome de cacau-cabruca (Lobão, 1996). 

Essa forma de plantio tornou-se um modelo agrícola que o tempo 
mostrou ser altamente eficiente, pois, além de gerar recursos financeiros 
e fixar o homem no meio rural, conservou fragmentos da floresta tropical 
primária; exemplares arbóreos de inestimável valor para o conhecimento 
agronômico, florestal, ecológico e econômico; uma fauna diversificada e 
tecnicamente pouco conhecida; além dos recursos hídricos regionais. A 
soma de todos esses valores, compõem um ecossistema único, diferencia 
do e extremamente diversificado, conhecido como ecossiste~~-~acaueiro, 
sendo ele, sem sombra de dúvida, a maior riqueza que a região cacaueira 
da Bahia foi capaz de gerar para o mundo (Lobão, Pinho, Setenta e 
Carvalho, 1996). Pode-se afirmar que o ecossistema cacaueiro é formado por: 

a)fragmentos florestais primários e secundários (ecossistema flo restal); 

b)capoeiras - fragmentos em diferentes estádios de regeneração 
(ecossistema capoeira); 

c)cultivos extrativistas (agroecossistema de exploração extrativista); 

d) pastos (agroecossistema de pastagem); 
e)agroecossistema de cultivas de ciclo longo; e 
/)áreas cultivadas com cacaueiro (agroecossistema cacaueiro). 

2. Caracterização dos ecossistemas regionais 

2.1. Ecossistema florestal 

Os remanescentes florestais da região cacaueira ocorriam de forma 
fragmentada, interligados pelo cacau-cabruca, que funcionava como um 
corredor ecológico, aumentando com isso a eficiência conservacionista 
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desses remanescentes. Diversas tipologias florestais compõem esses rema 
nescentes, contudo, três delas apresentam estruturas verticais sernelhan 
tes e por isso normalmente são confundidas como se fossem um só tipo 
florestal, que são: (i) a florestal secundária em estádio sucessíonal bem 
avançado oriunda da regeneração natural, (ii} a floresta secundária densa 
oriunda da primária pela sua antropização e (iii) a floresta primária 
propriamente dita. Contudo, elas apresentam diferenças quanto a flo 
rística, a estrutura horizontal, a biometria e a distribuição diamétrica. 

2.1.1. Floresta secundária em estádio sucessional 
natural avançado 

Essa tipologia florestal ocorre, normalmente, em conseqüência da 
eliminação sumária da vegetação primária -corte raso - para implantação 
de cultivas agrícolas. Há situações onde foram deixados alguns indivíduos 
arbóreos de forma isolada, facilmente identificáveis na sucessão da rege. 
neração natural. 

Quando a área é abandonada, deixada em pousio, ocorre a regene 
ração natural ou mesmo induzida, nesse estádio, verifica-se a ocorrência 
de gramíneas em densidade e abundância e, espécies arbóreas e arbustivas 
emergentes. Na sucessão, quando as arbóreas emergentes dominam for 
mando um dossel superior de proteção, espécies arbóreas secundárias 
iniciais e tardias se fazem presentes em maior número. É possível verificar, 
também, a presença de palmáceas e mesmo espécies clímax. 

Nesse estádio sucessíonal, a presença de maciços com florestas 
naturais nas proximidades, bem como o banco natural de sementes do 
solo e a remanescêncía de indivíduos da floresta prímáría na área, funcio 
nando como ároores porra-sementes, exercem um papel fundamenta! na 
diversidade florestal e no restabelecimento de espécies secundárias e 
climax próprias de vegetação primária. 

Em função dos elementos abordados acrescidos do relevo, tipologia 
e fertilidade do solo, interferência antrópíca (positiva ou negativa) e do 
número de anos que a área permaneceu em pousio, a recomposição 
floresta! acontecerá de forma plena, permitindo que o maciço florestal 
apresente uma estrutura diamétrica e fítossociológica equilibradas. 

2.1.1.l. Aspectos técnicos 

Esse tipo florestal pode muito bem ser representado pela área 
estudada por Lobão (1993), um fragmento florestal em estádio sucessio, 
na! avançado, com aproximadamente 45 anos de regeneração natural, locali 
zado na Estação Experimental Djalma Bahia, no município de Una (BA) 

.. .. 
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cuja interferência antrópica modificadora se deu apenas na fase inicial 
quando a área sofreu corte raso, permanecendo apenas alguns indivíduos 
isolados, facilmente identificáveis. 

A Figura 06, mostra a distribuição diamétrica do número de indi 
víduos e do volume. A distribuição do número de indivíduos por classe 
de DAP, apresenta uma estrutura de florestal balanceada (normal), com 
características de mata primária. A curva de distribuição do volume não 
apresenta o mesmo equilíbrio de distribuição do número de indivíduos, 
nem o mesmo padrão encontrado por Santos (1991, 1992, 1996aib) nas flores tas regionais. 

As árvores apresentaram-se sadias, praticamente sem danos na 
copa (86,5%) e no foste (98,06%), indicando que a área não tem sofrido 
interferência antrópica exploratória. Um aspecto que caracteriza o está, 
dio de desenvolvimento que a área se encontra, é que 73,45% dos 
indivíduos ainda estão em desenvolvimento, possuindo o diâmetro do 
tronco superior, abaixo das especificações do mercado. Enquanto que, 
apenas 22 % dos indivíduos estão no estoque de exploração, ou seja, são 
comerciais quanto a altura e diâmetro inferior e superior do tronco (Lobão, 1993). 

Figura 06 - Distribuição díamétrica do número de indivíduos 
(ind/ha) e volume (vol/ha) por hectare. Inventário florestal realizado em 
fragmento de Mata Atlântica na Estação Experimental Djalma Bahia, Una (BA). 
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Nessa área foram detectadas 100 diferentes espécies arbóreas per 
tencentes a 40 famílias botânicas, considerando-se o diâmetro a altura do 
peito (DAP) acima de 15 cm. A diversidade florestal é alta, em média a 
cada três indivíduos detecta-se uma nova espécie e a cada 3 7, ocorre uma 
nova família (Lobão, 1993). 

Quadro 01 - Índices fltossociolôgicos dos estoques de cresci 
mento (DAP 45cm) e de exploração (DAP 45 cm), de uma floresta 
secundária em estádio sucessional avançado, no município de Una, 
Bahia. 

Uma forma de perceber qual espécie possui boa dispersão numa 
área, é através do índice fitossiológico freqüência absoluta (FA) e a 
essência arbórea murta-preta (Myrtaceae spl) foi a espécie que se apre 
sentou com melhor dispersão, 58, l 4% de FA. Essa mesma espécie, tam 
bém se destacou dentre as demais, quanto ao número de indivíduos 
(7,43% de DR). O índice que melhor expressa essa característica é a 
densidade e, quando expresso de forma relativa (DR), estabelece um 
comparativo entre as espécies. Quanto ao parâmetro dominância relativa 
(DoR) o paraju (Manilkara longifolia), foi a espécie que apresentou maior 
taxa de ocupação de área, ficando com 8,42%. 

A freqüência e densidade conferiram à rnurta-preta, o maior valor 
de IVI, que foi 15,86. O índice de valor de importância - IVI, agrega num 
só índice a freqüência, a densidade e a dominância (Matteucci e Colma, 
1982; Martins, 1979; Lobão, 1993). Dentre as 40 famílias diagnosticadas, 
a Myrtaceae apresentou a melhor distribuição e densidade, o seu IVI foi 
de 31,88, sendo a Casicaceae a que se apresentou com mais baixo valor, 
0,16 de IVI (Lobão, 1993). 
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2.1.2. Floresta secundária densa oriunda da primária 
pela sua antropização 

As florestas secundárias formadas pela ação do homem na região 
cacaueira são basicamente originadas de três formas: (a) pela exploração 
seletiva, não intensiva, mas desordenada, feita pelo próprio agricultor; (b) 
através da exploração extrativista feita pelo madeireiro, cujo princípio 
básico era o de máxima retirada por unidade de área, no primeiro corte, 
com espécies de fácil absorção pelo mercado; (e) devido a exploração 
seletiva, mas com plano de manejo florestal registrados no Ibama, elabo 
rados sob conceitos de rendimento sustentável. 

a) Exploração florestal seletiva não intensiva e desordenada: ori 
ginada da exploração tradicionalmente feita pelo cacauicultor. 
Uma exploração seletiva quanto a espécies e classes diamétricas 
(nas classes de tamanho de varas e varões para podões, escora 
de bananeiras e cacaueiros, cercas densas para fundo de quin 
tais; e nas classes de DAP de 70 a 90, para construções rurais, 
barcaças, estacas e mourões). 
Dependendo da intensidade e da freqüência, essa exploração 
causa desequilíbrio na estrutura de distribuição diamétrica e na 
composição florística. Ainda assim, a floresta mantém seu alto 
grau de diversidade arbórea, com presença de espécies nobres e 
raras, estruturas horizontal e vertical razoáveis, boa capacidade 
de suporte para a fauna silvestre, boa capacidade de conservação 
do banco natural de sementes e mudas e, dos recursos hídricos 
e edáficos, 

Essa forma de exploração gerou a grande maioria dos fragmentos 
de florestas nativas existentes na região cacaueira, as quais 
normalmente encontram-se ilhados pela cultura do cacau. 

b) Exploração florestal extrativista predatória: esse foi um padrão 
muito usado pelos madeireiros que iniciaram suas atividades na 
região, no início da década de 70, pelo extremo sul do Estado. 
Hoje, concentra-se a exploração em algumas regiões que ainda 
possuem remanescentes florestais e nas cabrucas da região 
cacaueira. Essa exploração baseia-se no conceito de máxima 
retirada por unidade de área. Ela é dirigida preferencialmente 
apenas para as essências e os indivíduos de melhor valor comer 
cial, constituindo-se numa exploração que contribui para uma 
seleção negativa no povoamento, visto que, remanescem, na 
maioria, indivíduos fenotipicamente inferiores. 
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Como a exploração não é planejada, em média, para cada 
indivíduo explorado, outros 20 são destruídos e/ou danificados. 
Geralmente as colheitas ocorrem nas classes de tamanho de 
maior valorização no mercado (DAP 35 cm). Normalmente não 
há nenhuma preocupação com a manutenção dos estoques de 
reposição, do banco natural de sementes, da capacidade regene 
rativa das essências arbóreas, da manutenção das estruturas 
biométricas e fitossociológicas, nem com a composição florística 
da área. 
Essa forma de interferência gerou fragmentos florestais comple 
tamente descaracterizados, quanto a sua estrutura diamétrlca, 
horizontal, vertical e quanto a diversidade e composição tlorís 
tica. 

e) Exploração seletiva em rendimento sustentável (planos de ma 
nejo): A exploração madeireira em florestas nativas com plano 
de manejo de rendimento sustentável foi legalmente estabeleci 
da com a Portaria de n2 19 de 06/jun/91. 
Hoje, a exploração florestal nos domínios da Mata Atlântica é 
regulada pelo Decreto 750 (10/fev/93). Basicamente, consiste 
na exploração orientada por um plano de corte detalhado que 
se baseia no estoque de exploração e na capacidade de recom 
posição de cada espécie e da floresta. Considerando-se na aná 
lise a estrutura biométrica, a horizontal, a vertical, a composição 
tlorística e previsão da possibilidade de enriquecimento, através 
do plantio de mudas e/ou sementes, esse plantio deverá ser 
planejado e quantificado após avaliação dos danos da explo 
ração. 
Essa forma de exploração, visa a formação de florestas economi 
camente produtivas, sem perder sua capacidade de regeneração, 
através da manutenção de suas estruturas diarnétrícas, horizon 
tais, verticais e a funcionalidade em suas relações mesológicas. 
Existem hoje na região, em torno de 30 a 40 planos de manejo 
florestal sustentável em análise pelo lhama e aproximadamente 
12 planos autorizados para colheita florestal. 
Essa forma de interferência, gera conforme a intensidade da 
colheita, uma floresta cuja recuperação pode ser rápida quando 
a exploração é tecnicamente bem conduzida e orientada em 
regime de rendimento sustentável, pois são baseadas na capaci 
dade regenerativa da floresta. 
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2.1.2.1. Aspectos técnicos de um fragmento em lbiassú 

Em outro inventário realizado em um fragmento de Mata Atlântica 
secundária, na região do Baixo Sul, na zona de Ibiassú, município de 
Maraú, Santos (1966b), considerou espécies arbóreas com diâmetro a 
partir de 15 cm de DAP. Dentre os exemplares arbóreos inventariados, 
quanto as suas dimensões destacou-se em DAP e volume, um exemplar 
de quina (Landebergia hexandra) que biometricamente mediu 109,82 cm 
de DAP, com altura total de 24 m e volume de madeira comercial de 

3 11,1370 m. 
Nessa área não foram encontrados indivíduos na classe dia 

métrica acima de 70 cm, e a baixa densidade nas classe de 20, 30 e 
40 cm, descaracterizam, em relação à uma floresta normal, as curvas 
de distribuição diamétrica de número de indivíduos e volume, de 
monstrando também, onde a interferência antrópica se fez mais 
presente (Figura 07). 

Figura 07 - Distribuição diamétrica do número de indivíduos 
(ind/ha) e volume (vol/ha) por hectare. Inventário florestal realizado na 
região de lbiassú, Maraú (BA). 
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Essas formações florestais, apresentam boa densidade de indiví 
duos em suas classes diamétrícas, contudo a ausência de indivíduos nas 
classes de DAP acima de 80 cm, mostra que o dossel dominante foi o 
antropicamente mais atingido (Fig. 07). 

Vale ressaltar a ocorrência na área do projeto, de espécies de alto 
valor de mercado que a muito tempo, são comercializadas na Bahia, como 
a maçaranduba (Manilkara elata), o cedro (Cedrela sp.), o coração-de 
negro (Swartzia grandiflora}, a banha-de-galinha (Guettarda sp.), o 
louro (Nectrandra sp I), o louro-cravo (Cryptocarya mandioccana}, o 
pau-roxo (Peltogyne discolor) e a sucupira (Bowdichia sp.). Verificou-se 
também a presença de outras espécies comercialmente não tão nobres, 
mas de bom valor de mercado e por isto, bastante procuradas no mercado 
madeireiro como a canela (Cinamomum zeylanicum), a bícuiba-verrnelhn 
(Virola gardneri), a oiticica (Clarisia speciosa), o pau-ferro (Caesalpinia 
leiostachya), o angelim amargoso (Andira sp.) e o bacumixá (Sideroxylon 
vastum). Foram encontradas espécies imunes ao corte por determinação 
legal, corno o pau-brasil (Caesalpinia echinata) e o pequí-preto (Caryocar 
edule) {Santos, 1996b). 

2.1.2.l. Aspectos técnicos de um fragmento em Gandu 
Em um outro inventário florestal realizado em Algodão, próximo 

a Gandu, numa região próxima a faixa de transição entre mata higrófila 
e mesófila, situada entre os paralelos 14º e 13°30' de latitude Sul e 
39° 30' e 40° de longitude Oeste, foi possível detectar um fragmento 
florestal melhor balanceado. 

Essa área, apesar de ser uma floresta em regeneração, pode ser 
confundida com uma floresta umbrófila densa. Considerando as espécies 
com diâmetro a partir de 15 cm de DAP, foram detectadas 62 diferentes 
espécies arbóreas, pertencentes a 29 famílias botânicas. A diversidade 
florestal é alta, em média a cada três indivíduos detecta-se uma nova 
espécie e a cada 37, ocorre uma nova família. Biometricamente essa área 
florestal apresentou uma média de 230 indlhaj com ocupação de área 
basal de 16,80 m21ha e volumetria de 149,32 m lha. 

Dentre os exemplares arbóreos inventariados, quanto as suas di 
mensões destacaram-se em DAP e em altura total, um pequi-doce (Bu 
chenavia sp.) com 77 ,99 cm de DAP e 25 m de altura total (AB = 0,4 777 
m2 e VOL"" 4 m3 ), um oiti (Couepia sp.) com 72,26 cm de DAP (AB 
= 0,4101 m2, Ht = 20 me VOL"" 4 m3) e uma inhaiba (Eschweilera 
rhodogonocladium) com 69,39 cm de DAP (AB = 0,3782 m2, Ht = 25 me 
VOL 4m\ 
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Comercialmente as espécies que melhor se apresentaram foram o 
pequí-doce (Buchenavia sp.) com 1,43 ind/ha e um volume 6,85 m3 lha; o 
quiri com 2,86 ind/ha e 6,81 m3 /ha; pau-roxo (Peltogyne discolor) com 2,86 
ind/ha e 6,31 m~a; inhaiba (Eschweilera rhodogonocladium) com 1,43 
indlha e 5,71 m lha; bassoré (bandaiá-coco) com 1,43 indlha e 4,41 
m31ha. 

Quanto a freqüência absoluta (FA) destacaram-se o macaco 
(Chrysophyllum sp.) com 100% de FA, o bassoré (bandaia coco) com 
85,71%, o louro (Ocotea sp./Nectandra sp.) com 85,71%, o pau-roxo 
(Peltogyne discolor) com 85,7% e o araça (Psidium sp.) com 71,43%. Das 
62 espécies, 33 delas apresentaram-se com apenas 14,29% de FA, ou seja, 
estiveram presentes em apenas uma parcela. 

Quanto a densidade relativa (DR) destacam-se o araça (Psidium 
sp.) com 4,34% de DR, a amora (Helicostylis poeppigiana) e louro (Ocotea 
sp./Nectandra sp.) 3,86% de DR e mais 4 espécies com 3,47% de DR. 
Sendo a cumumba (Macrolobium latifolium), a espécie que se apresentou 
com o mais baixo valor de DR 0,39%. 

Quanto a dominância relativa (DoR) destacaram-se o macaco 
(Chrysophyllum sp.) com 11,07% de DoR, o pau-roxo (Peltogyne discolor) 
com 9,38% de DoR, o bassoré (bandaia coco) com 6,94% de DoR, o louro 
(Ocoteasp./Nectandrasp.) com5,55% de DoR, o quiri com 5,06% de DoR 
e a paineira (Chorisia speciosa) foi a que apresentou o mais baixo valor de 
DoR 0,2~%. . 

As espécies arbóreas mais marcantes quanto ao índice de valor de 
importância (IVI), devido a seus altos valores de FA e DoR o macaco 
(Chrysophyllum sp.) foi a espécie que se apresentou o mais auto IVI 20,38; 
seguido do pau roxo (Peltogyne discolor) com 17,46 de IVI; bassoré 
(bandaia coco) com 15,02 de IVI; louro (Ocotea sp./Nectandra sp.) com 
14,49 de IVI; amora (Helicostylis poeppigiana) com 10,95 de IVI; sendo 
mais uma vez a paineira (Chorisia speciosa) a que apresentou o valor mais 
baixo, 1,96 de IVI. 

Quanto as Famílias, a Leguminosae com um IVI de 55,87, onde a 
Leg. Caesalpinioideae com 37,95, a Papílonoideae com 9,68 e a Mimosoídeae 
com 8,24; seguida da Moraceae com 33, 74 e a Sapotaceae com 31,66 foram 
as famílias que apresentaram melhor comportamento quanto ao IVI. A 
família Caryocaraceae com 2 de IVI foi a que apresentou menor valor. 

Espécies de alto valor de mercado, que a tempo, são intensamente 
exploradas, como peroba (Aspidosperma discolor), pau d'arco (Tabebuia 
sp.), louro-casca-preto (Ocotea spectabilis), as Leguminosas coração-de- 
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negro (Swartzia grandifiora) e sucupira (Bowdichia sp.), as Rubíáceas 
banha-de-galinha (Guettarda sp.) e jenipapo (Genipa americana) e a 
maçaranduba (Manilkara elata) foram diagnosticadas na área. 

Apesar de alcançarem menor valor no mercado, vale registrar 
também a ocorrência de espécies como pequiá (Aspidosperma sp.), pau 
osso (Senefeldera multiflora), canela (Ocotea sp./Nectandra sp.), louro 
(Ocotea sp.), juerana-prego (Parkia pendula), barbatimão (Stryphnoden 
drom barbatima), oiticica (Clarisia racemosa), bacumixá (Siderox:ylon vastum) 
e pau-paraíba (Simarouba amara). Bem como, as espécies imunes ao corte 
por determinação legal pequi-preto (Caryocar edule), pequi-vinagreiro 
(Caryocar sp.) foram encontradas na área do projeto. 

Figura 09- Distribuição da área basal (m2), número de indivíduos 
e volume (m3), por classe diamétrica. Região de Algodão, Gandu (BA). 
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Quanto a distribuição diamétrica das árvores com DAP a partir de 
15 cm (Figura 09), a área florestal em estudo, quanto ao número de 
indivíduos por hectare apresenta uma maior concentração de indivíduos 
nas classes de menor diâmetro, com distribuição exponencial que se 
aproxima a de uma floresta normal ou balanceada. Quanto ao volume, 
há uma maior concentração nas classes de 30 e 40 cm de DAP; nota-se 
a ausência de indivíduos nas classes de DAP acima de 70 cm. Na curva 
de distribuição do número de indivíduos, percebe-se que a primeira classe 
díamétrica, apresenta uma densidade abaixo do que teria uma floresta 
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normal, alterando a curva. Outras classes que apresentam sinais da 
interferência são as Classes de 60 e 70 cm. 

No Quadro 02 estão relacionados parâmetros florestais, índices 
fitossociológicos, variáveis biométricos de áreas de florestas tropicais em 
quatro diferentes sítios florestais. A biodiversidade florestal das quatro 
áreas, é alto para espécies e não mostra diferenças entre elas. A diferença 
é sensível para famílias, onde a região de Una mostrou um alto valor no 
coeficiente de mistura, o que significa baixa diversidade de família.Tendo 
na Myrtaceae a família de maior representação. 

Quadro 02 - Análise comparativas entre diferentes tipologias 
flores tais. 

Área Basal - nlli,a 
····vofome ,m3/l,a 

, N"espicles (0i 15 crn) .• · 

~. íàrnílias (Q'.I ~ ~s cm)·. 

In,13 

3,49 

0,78 

biriba 
88.89% 

mllho•lorrado 
13,45% 

Lauractae 
35,73 

190 

20,69 

185,70 

67 

27 

1137 
3.Sl l,41i 

0,79 

amora murta-prela 
100% 58,14% 

amora murta-preta 
13,04% 7,43% 
amora murta-prcta 
26,66 15,86 

Lauraceae Myrtac~e 
27,97 31,88 

230 

15,97 38,33 
142,66 328,30 

41 100 

26 40 

114,29 

macaco 
100% 
araça 
4,34% 

macaco 
20,38 

230 

16,80 

149,Jl 

62 
29 

Secundáríaj - Floresta secundária densa oriunda da primária pela 
sua autropização. 

Secundâriaj - Floresta secundária densa em estádio sucessional 
natural avançado. 
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2.1.3. Floresta primária 
É uma tipologia florestal fácil de ser conceituada, mas não muito 

fácil de ser caracterizada. Atentar para não confundir com o termo 
atualmente em desuso, floresta virgem, que segundo Souza (1973), é um 
termo genérico para qualquer terreno coberto de árvores silvestres, ma 
duras, de extensão considerável, em que não se verificou atividade do 
homem. 

Enquanto que, floresta primária é aquela que sofreu muito pouca 
ou, nenhuma interferência do homem, entendendo-se por interferência 
antrópica, aquela que causa modificações consideráveis nas suas estrutu 
ras e/ou composição florística. 

Essa tipologia raramente ocorre na região cacaueira em áreas muito 
extensas. Contudo, não é raro em florestas secundárias ocorrerem mosai 
cos de floresta primária. A sua maior ocorrência deu-se em microrregiões 
não tradicionais de cacau, de baixa antropízação, o que permitiu a 
permanência de áreas mais extensas com fragmentos florestais. Ou, em 
áreas tradicionalmente cacaueiras, mas em solos não apropriados para a 
cultura. Os aspectos que caracterizam uma floresta primária são: 

a) composição florística: a presença de espécies arbóreas caracte- 
. - rísticas de florestas primárias é dominante. Contudo, podem 
ocorrer espécies pioneiras e espécies secundárias tardias em 
graus de freqüência e densidade que variam em função do 
tamanho das áreas interferidas. O surgimento dessas áreas se dá, 
devido a morte e/ou tombamentos de indivíduos, formando 
pequenos mosaicos de regeneração. Contudo, nessas áreas ocor 
rem o aparecimento precoce em relação às capoeiras, de espécies 
umbrófílas características da mata primária; e 

b) distribuição diamétrica do número de indivíduos: é onde a 
ação antrópica é mais facilmente percebida. Florestas primárias 
apresentam uma maior concentração de indivíduos nas classes 
de menor diâmetro e essa concentração cai ao passo que au 
menta o tamanho da classe. A curva de distribuição é em 
j-invertído, bem balanceada. Alterações bruscas, indicam onde 
houve a interferência. - 

2.1.3.1. Aspectos de uma floresta primária 
Estudos recentes realizados em 1 ha de Mata Atlântica primária, 

no município de Uruçuca, distrito de Serra Grande, considerando-se o 
diâmetro a partir de 10 cm de diâmetro a altura do peito (DAP), foram 
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encontrados 988 indivíduos, em 2 76 espécies, pertencentes a 51 famílias 
botânicas; sendo que 117 espécies foram representadas por apenas 1 
indivíduo. 

Contudo, considerando-se o diâmetro a partir de 5 cm, foram 
encontradas em 2.530 indivíduos, 65 famílias representadas por 458 
espécies lenhosas; sendo que 159 espécies foram representadas por apenas 
1 indivíduo. Desse inventário, 11 novas espécies foram identificadas, o 
que corresponde a 7,3% dos indivíduos. Estes resultados concedem a esse 
segmento florestal, o título da área (1 ha) com maior biodiversidade 
lenhosa até hoje inventaríada (Thomas et alii, 1995). 

2.2. Ecossistema capoeira 
Capoeira é um estádio de regeneração natural de recomposição da 

floresta umbrófila densa ou da floresta estacionai semidecidual, que são 
as tipologias da vegetação florestal oríginal, ocorrentes na região cacaueí 
ra do Sudeste baiano. 

O Decreto-lei 750, faz referência a três estádios sucessionais da 
regeneração natural: (i) inicial, (ii) médio e (iii) avançado. A resolução do 
Conoma de nu 05 de 04/mai/94, regulamentou este Decreto, caracteri 
zando e estabelecendo os limites de cada um dos três estádios sucessio 
nais, 

2.2.1. Estádio inicial de regeneração 
Este estádio sucessional caracteriza-se por apresentar plantas her 

báceas e arbustivas, cuja altura é inferior a 5 m; as espécies lenhosas 
apresentam-se com DAP de 8 cm. As epífitas quando presentes apresentam 
baixa diversidade, normalmente são representadas por líquens, pteridófí 
tas e briófitas, enquanto as trepadeiras normalmente são herbáceas. O 
manto detrítico (litter) quando ocorre é em camadas finas de forma 
contínua ou não. O sub-bosque é ausente; a diversidade vegetal não é 
muito grande, com poucas espécies arbóreas, sendo abundante em espé 
cies pioneiras. 

Segundo a resolução do Conoma nu 05 de 04/mai/94, as espécies 
mais freqüentes são: beta (Piper spp.), tiririca (Seleria sp.), erva-de-rato 
(Pshychotria sp.), canela-de-véio, mundururu (Clidemia sp., Micomia sp.e 
Hetvriqueuea sp.), quaresme ira (Tibouchina sp.), curindiba (Trema mi 
canthra}, piaçava (Attalea sp.), indaiá (Attalea sp.), sapé (lmperata sp.), 
unha-de-gato (Mimossa sp.) assa-peixe (Vimonia sp.), lacre (Vismia sp.) e 
capianda (Vismia sp.) . 
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Vale ressaltar que a caracterização desse estádio de regeneração 
considerando a presença da piaçaveíra (Attalea funifera), só é válida para 
uma faixa litorânea estreita, porque ela é uma espécie endêmica restrita 
apenas a essa faixa. A presença de sapé (Imperata sp.) é mais freqüente 
em solos ácidos. 

2.2.2. Estádio médio de regeneração 
Caracteriza-se pela predominância do arbóreo e/ou arbustivo so 

bre o herbáceo; podem ocorrer estratos diferenciados. A altura média 
da vegetação está entre 5 a 12 m. A cobertura arbórea ora se apresenta 
aberta e ora fechada, com ocorrência eventual de indivíduos emergentes, 
que apresentam distribuição diamétrica com amplitude moderada, pre 
dominando indivíduos com diâmetro médio variando entre 8 e 18 cm. 

Nesse estádio, as epífltas ocorrem em maior número de espécies e 
de indivíduos, que no estádio inicial. Enquanto as trepadeiras, quando 
ocorrem, são predominantemente lenhosas. O sub-bosque é presente e a 
diversidade biológica é mais significativa. 

A florística faz-se representar em maior freqüência de espécies da 
floresta umbrófila como: arnescla (Protium sp.) sucupira (Bowdichia sp.), 
pau-d'arco (Tabebuia sp.), murici (Byrsonima sp.), pau-pombo (Tapirira 
sp.), bicuiba (Viro/a sp.), ingá (fnga sp.), boieira Uoannesia sp.), cocão 
(Pogonophora sp.), morototó (Didymopanax sp.), pau-paraíba (Simarouba 
sp.), açoita-cavalo (Luchea sp.), araticum (Dugbetia sp.), (Guatte1ia sp.), 
amoreira (Heliocosr:ylis sp.) (Maclura sp.), cambuí, murta (Myrcia sp.), carn 
boatá (Cupania sp.), sete-casca (Pera sp.). 

2.2.3 Estádio avançado de regeneração 
Nessa fase de desenvolvimento, os elementos arbóreos são predo 

minantes. O dossel superior é relativamente fechado e uniforme no porte, 
a altura média é superior a 12 m. O DAP médio é superior a 18 cm e a 
distribuição diamétrica apresenta grande amplitude. As espécies emer 
gentes ocorrem em diferentes graus de intensidade. As copas da árvores 
superiores apresentam-se horizontalmente amplas. As epífitas e as trepa 
deiras geralmente lenhosas, apresentam-se abundantes e com grande 
número de espécies. 

A vegetação apresenta estratos herbáceas, arbustivos e notada 
mente arbóreos, a diversidade biológica é muito grande. A serrapilheira 
é abundante. O sub-bosque normalmente menos expressivo que no está 
dio médio, dependendo da formação florestal, pode apresentar espécies 
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dominantes. A floresta nesse estádio, pode apresentar estrutura seme 
lhante à uma vegetação primária. 

Quando advém de uma regeneração natural, essa formação é 
regionalmente conhecida como capoeirão. Quando se apresenta num 
estádio mais avançado, chega a ser confundida com uma floresta primária, 
por apresentar estruturas biométrica, fitossociológica e mesmo composi 
ção florístíca semelhantes. No item 2. I .1. Floresta Secundária em Estádio 
Sucessional Natural Avançado estão descritas a fisionomia, suas caracte 
rísticas e composição. 

2.3. Agroecossistema de "exploração extrativista" 
Dentre as explorações extrativistas pode-se relacionar como as 

mais importantes: fibra da piaçaveira, palmito de iussara, madeira na 
forma de toras, peças {desdobradas), lenha, subprodutos da floresta e 
produtos dos cultivas de subsistência (mandioca, aipím, feijão e milho). 
Esses cultivos de subsistência não deixam de ser extrativistas, quando se 
considera o solo, como o recurso natural explorado. 

A exploração extrativista da madeira na região Sul da Bahia se dá 
tanto nos ecossistemas florestais primários e secundários remanescentes, 
como nos ecossistemas de capoeiras (áreas de recomposição) desde a sua 
colonização. Mas, nunca da forma intensiva e degradante como tem sido 
feito ultimamente, em conseqüência da crise da cacauicultura. A explo 
ração nessa região sempre se deu seletivamente. Hoje, busca-se a obten 
ção do máximo de rendimento financeiro que a floresta permita, de forma 
a atender além das necessidades imediatas, a expansão de sua área agrícola, 
sem nenhuma preocupação com questões ambientais. 

O agroecossistema da jussara (Euterpes edules) é a floresta higrôfila, 
mesófila e suas formas de regeneração em estádio médio e avançado. 
Apesar de ter sido lembrada como espécie potencial de cultivo para 
produção do palmito, tem sido explorada apenas de forma extrativista. É 
uma espécie que corre risco de extinção, porque, em condições naturais, 
apresenta capacidade de exploração em torno do quarto ano de idade, 
mas a sua maturidade reprodutiva só acontece em torno do oitavo ano. 

O agroecossistema da piaçava é composto por floresta secundária, 
capoeiras (em inicial, médio e avançado) e pastagens. Estudos realizados 
por Silva e Vinha (1982), no município de Ilhéus a piaçaveira apresenta 
va-se com uma densidade de 1600 ind/ha, onde 50% da população não 
era produtiva, estando com aproximadamente 6 a 8 anos de idade. 
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Essa comunidade vegetal da piaçaveira em Ilhéus, apresentava uma 
densidade arbórea de 2.660 ind/ha, em diferentes estádios de desenvolvi 
mento, contendo 142 espécies botânicas. A janaúba (Hímatanthus atticu 
latus), maçaranduba (Manilkara salzmanii), pau-pombo (Tapírira 
guianensis), mundururu-vermelho (Miconia calvescens) e a carobinha Ua 
caranda obovata) são as espécies arbóreas associadas à piaçaveira. Dentre 
as herbáceas a principal espécie foi a tiririca (Rhynchospora splendens) 
(Silva e Vinha, 1982). 

Na região de Canavieiras, a piaçaveira em ambiente florestal apre 
sentou uma densidade de 440 ind/ha, das quais, 400 encontravam-se em 
idade produtiva; e, em ambiente de campos naturais, sua densidade foi 
de 960 índ/ha, sendo que 840 encontravam-se em produção. Silva e Vinha 
(1985) atribuem essa menor densidade a proximidade do limite sul da 
faixa de ocorrência da espécie. 

Na área de mata as espécies arbóreas mais freqüentes a ela associa 
das, foram as murtas (Myrtacea), quaresme ira (Tibouchina francavillana), 
oítí-bafo-de-boí (Couepia sp.) e farinha-seca (Neea sp.). Nos campos 
abertos foi mundururu (Miconia calvescens), quaresmeira (Tibouchina 
francavillana) e bapeba (Lucumasp.). No ambiente florestal a herbácea de 
maior destaque foi a bananeirinha (Heliconia sp.), enquanto que, nos 
campos, destacou-se, mais uma vez a tíririca (Rhynchospora splendens) 
(Silva e Vinha, 1985). 

A piaçaveira (Attalea funífera) assume um papel de destaque no 
ecossistema cacaueiro, por: 

a) ser uma espécie endêmica, exclusiva da zona costeira do estado 
da Bahia, ocorrendo numa faixa entre os paralelos de 13° e 17º 
Sul (Silva e Vinha, 1985); 

b) ser uma espécie que permite obter-se variados produtos. Suas 
fibras são utilizadas para fabricação de vassouras, cobertura de 
choupanas e residências, cordas especiais para navios e como 
isolante térmico; do pecíolo obtém-se um material fíbro-celulõ 
sico-lenhoso com potencialidade de uso na fabricação de pa 
pelões e papel de embalagem; do fruto utiliza-se o mesocarpo na 
fabricação de botões, cachimbos e carvão vegetal absorvente; e, 
da semente obtém-se óleo comestível (Hori, 1972); 

e) ser uma espécie importante para a economia da região; 
d) ser uma espécie espontânea que se tornou uma das principais 

responsáveis pela remanescência de grande parte da vegetação 
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nativa (capoeiras e matas secundárias) das áreas antropizadas 
onde ela ocorre naturalmente; 

e) prestar-se com eficiência, para compor sistemas agroflorestais. 

2.4. Agroecossistema de pastagem 
Esse agroecossistema na região Sudeste da Bahia, estava historica 

mente relacionado às microrregiões de Itambé, ltapetinga e ltajú do 
Colônia tradicionalmente pastoril. E, à região do Ouro (Vale do Gongogi) 
que era uma região mista (cacauais e pastos). 

A vegetação original era de floresta semidecidual e decidual a 
Oeste da região, ainda hoje, remanescem alguns fragmentos destas tipo 
logias florestais, sendo que, alguns deles encontram-se bem conservados 
e outros, estruturalmente descaracterizados. Eventualmente nas rnicrorre 
giões, que historicamente eram faixas de transição com a zona cacaueira, 
podem ocorrer fragmentos de floresta umbrófila densa bem conservada. 

A pecuária praticada era essencialmente de corte e o manejo 
extensivo. Hoje, percebe-se uma mudança para pecuária de leite e ado 
ções de técnicas de manejo mais refinadas. As gramíneas forrageiras 
tradicionalmente utilizadas são o colonião, o sempre-verde, o bengo, o 
angolinho e espécies de brachiarías, que se portam bem em solo com 
média e baixa fertilidade e o cameron em capineiras. 

Pastos sujos, são áreas de pastagem que foram abandonadas, per 
mitindo a ocorrência de espécies pioneiras, invasoras, arbustivas, sub-ar 
bóreas da regeneração natural. É freqüente espécies das famílias 
moraceas, myrtaceas, rubiaceas, leguminosa, verbenaceas e gramineas 
não forrageiras. Enquadram-se no que foi descrito para o item 2.2.1. Estádio 
inicial de regeneração, que segundo a microrregião, em função do tipo de 
solo, seu estado de conservação e variações climáticas, poderá apresentar 
fisionomia, espécies e comportamentos diferenciados. 

A presença dessa tipologia vegetal é possível ser verificada com 
maior freqüência nas regiões entre Teolândia-Cravolândia, jitauna-]e 
quié, Santa Luzia-Canavieiras, e pontualmente em propriedades de cacau 
semi-abandonadas. Contudo, na zona pecuária de Itaju do Colônia e na 
do Ouro, ela é temporária. A ocorrência de longos período de estiagem 
nessas regiões, tem feito com que muitos pecuaristas desloquem seus 
rebanhos para outras regiões menos agredidas e abandonem suas pasta 
gens, permitindo que espécies pioneiras se instalem. 
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2.5. Agroecossistema de cultivos de ciclo longo 
Além do cacaueiro, as principais espécies agrícolas de ciclo longo 

cultivadas na Região Cacaueira da Bahia, é o dendezeiro (Elaeis guineen 
sis), a seringueira (Hevea brasiliensis) e o coqueiro (Cocos nucifera). Cada 
uma delas com suas necessidades agronômicas, foi implantada como 
cultura solteira. Contudo apresentam grande potencialidade para com 
porem sistemas agroflorestais. É possível perceber-se na região, alguns 
arranjos agrossilviculturaís (seringueira + cacaueiro; coqueiro + ca 
caueiro) e silvípastorís (dendezeiro + gado bovino; coqueiro + gado 
bovino). 

O coqueiro normalmente tem sido cultivado de forma espontânea 
ou implantada na zona costeira, de influência marinha, por toda região. 
Enquanto que, a seringueira e dendezeiro, nas zonas policultoras de Una 
e do Baixo Sul (ltuberá). Os seringais da região de Ituberá têm melhor 
manejo que os da região de Una e estão sendo renovados por clones de 
melhor adaptação e produtividade. - 

2.6. Agroecossistema cacaueiro 
O agroecossistema cacaueiro, é composto pelos cacauais implan 

tados (3 x 3 m), numa densidade recomendada de 1.111 ind/ha e som 
breados com eritrina (Erythrina fusca) e pelos cacauais implantados da 
forma tradicional, com aproximadamente 600 ind/ha, 

Essa forma tradicional, quer dizer a mesma forma plantada pelos 
colonizadores da região Sudeste da Bahia, aqui chegados há mais de 200 
anos, migrantes e imigrantes vindos de regiões áridas do nordeste e 
desértica da Arábia, que enfrentaram desafios para se estabelecer agro 
nomicamente numa região de floresta tropical virgem, habitada por tribos 
agressivas e animais bravios. Com respeito e sabedoria, valorizando a 
exuberância do verde e a fartura dos recursos hídricos, implantaram a 
cacauicultura no sub-bosque da mata primária, promovendo um convívio 
harmônico e duradouro com a natureza (Lobão, Pinho e Souza, no prelo). 

Cacau-cabruca é um termo regional empregado para caraterizar 
um sistema muito usado no Sudeste da Bahia de plantio de cacaueiros. 
Agronomicamente pode ser definido como um sistema de plantio onde 
se elimina o sub-bosque da mata nativa, deixando-se o estrato dominante 
e codominante da floresta. Em alguns casos, chega-se a promover um 
raleamento no dossel superior da florestal, para proporcionar uma prote 
ção mais adequada ao cacaueiro. Florestalmente consiste no uso de um 
ou mais estratos da floresta com a introdução de elementos para explora 
ção comercial. 
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Ambientalmente pode ser definido como um sistema ecológico de 
cultivo agroflorestal. Baseia-se na substituição de estratos florestais por 
uma cultura de interesse econômico, implantada no sub-bosque de forma 
descontínua e circundada por vegetação natural, não prejudicando as 
relações mesológicas com os sistemas remanescentes (Lobão, Pinho e 
Souza, no prelo). 

Considerando-se os aspectos sócio-econômicos-ambientais, o ca 
cau-cabruca acabou se constituindo na melhor forma de uso do solo em 
clima tropical. Uma boa parte dos indivíduos arbóreos que pertenciam ao 
estrato dominante e codominante da mata primária que foram deixados 
no sombreamento, e aqueles que não se adaptaram à condição de isola 
mento (não-competição), tombaram. Contudo é possível, ainda hoje, 
encontrar elementos remanescentes da mata primária sombreando ca 
caueiros. 

O sistema cabruca não tem um padrão bem definido quanto a 
densidade de indivíduos, quanto a altura total e nem quanto a composição 
flcrística das árvores que compõem a proteção de topo. O número e a 
distribuição dos levantamentos realizados, ainda não permitem estabele 
cer se existem, segundo a região, modelos diferenciados quanto a estru 
tura horizontal, vertical, biométrica e composição florística. 

Contudo, há indícios que na região de Gandu (Fig. 04) a densidade 
do sombreamento é menor que nas regiões de Uruçuca, ltajuipe, Jussari 
e Camacã (Fig. 05). Quanto a florística, na década de 80 houve uma 
tendência de ralear as árvores de sombra das cabrucas, conservando 
espécies da família Legusnmosae, devido a potencialidade que algumas 
espécies dessa família mostraram em fixar nitrogênio. 

2.6.1. Aspectos técnicos de uma cacau-cabruca 
na região de Santa Luzia 

Na região do Samuel, município de Santa Luzia (BA), numa 
propriedade agrícola com área total de 109 ha, sendo que, 62 ha cultiva 
dos com cacaueiros implantados pelo método de cacau-cabruca, foram 
inventariadas 39 espécies, em 25 famílias botânicas. A área inventariada 
apresentava um cacaual adulto, infestado com a vassoura-de-bruxa 
(Crinipellis perniciosa). 

Na área levantada, ocorreram espécies arbóreas nobres, de grande 
valor de mercado, como cedro (Cedrela sp.), jacarandá (Dalbergía sp.), 
jequitibá-rosa (Cariniana estrelensis), pau-d'arco (Tabebuia sp.), roxinho 
(Peltogyne discolor) e vinhático (Plathymenia foliolosa). 
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Figura 12 - Distribuição diamétrica do número de indivíduos 
(i.nd/ha) e volume (m3 lha) por hectare. Levantamento realizado na região 
do Samuel, município de Santa Luzia (BA). 
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Na figura 12, a curva de distribuição diarnétrica do número de 
indivíduos por hectare (ind/ha) e do volume comercial dos indivíduos que 
compõem sombreamento, apresentam um adensamento na classe de 40 
e uma redução na classe de 70, indicando tendência de conservação e de 
uso no que diz respeito as dimensões da árvore. 

A curva de volume mostra uma maior alteração nas classes de DAP 
acima de 90, isso se deve, pela presença de indivíduos de elevada altura 
e grande área seccional nessa classe de tamanho (Figura 12). 

Ocorreram também outras espécies de boa potencialidade comer, 
dai como blcuíba-vermelha (Virolagardneri), jaqueira-brava (Annona sp.) 
e jitaí (Dialium guianense}. Foi detectado também, a braúna (Melanoxilon 
brauna}, que não pode ser explorada comercialmente e muito menos ser 
derrubada, pois é uma espécie legalmente imune ao corte. 

Estima-se na inventariada um cacaual com densidade de 653 pés/ha, 
o que lhe confere uma ocupação em área de 6,55 m2/ha e um volume da 
madeira do tronco de 18,49m3 /ha. 

A densidade do sombreamento está estimada em torno de 35 
árvores de sombra por hectare. Os valores da Densidade e Dominância 
(15,52 m2/ha) são relativamente altos, permitindo raleamento de sombra. 
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Com uma volumetria de madeira comercial superior a 142 m3/ha a 
colheita florestal poderá agregar renda à receita da propriedade. 

A grande maioria das árvores adultas (97,94%) apresentou-se 
ereta, sem nenhuma inclinação que comprometa sua permanência na 
área; apenas 24, 74% dos indivíduos apresentam algum tipo de sinal de 
Podridão de Tronco. Quanto ao parâmetro Danos no Tronco, foi detectado 
um total de 26,8% com danos entre leve e média intensidade, restando 
73,2% sem nenhum dano. Todas as árvores do povoamento (98%) não 
apresentam nenhuma restrições para comercialização imediata, no que diz 
respeito ao diâmetro superior e ao comprimento da tora. 

Na região do Samuel (Santa Luzia) a tendência é a pecuana 
extensiva. Alguns proprietários tem abandonado a lavoura de cacau e 
introduzido capim (Figura 13), enquanto que outros têm se transferido 
para a atividade empregando corte raso nos cacaueiros e árvores de 
sombra. 

2.6.2. Aspectos técnicos de uma Cacau-Cabruca 
na região de Camacã 

Numa fazenda de cacau, localizada na sede do município de Ca 
macã, com área total de 115ha 48a 34ca, dos quais, 26,4274 ha com 
floresta serão destinados para reserva florestal, 74,68 ha estão cultivados 
com cacaueiros, implantados pelo sistema cacau-cabruca, dos 25 ha foram 
inventariados. Nessa área foram inventariados indivíduos com DAP 
acima de 5 cm, o que permitiu encontrar 21 espécies florestais em 17 
famílias botânicas. 

Na área inventariada, ocorreram as seguintes espécies arbóreas 
nobres, de grande valor de mercado: louro (Nectrandra spl), [equitibá 
rosa (Cariniana estrelensis), jitaí (Dialiumguianense), vinhático (plathyme 
niafoliolosa} e cedro (Cedrela sp.). Foi detectado um indivíduo da família 
Casiocasaceae, o pequi-preto (Caryocar edule), espécie legalmente imune 
ao corte. 

Dentre os exemplares arbóreos inventariados, o maior indivíduo 
quanto ao DAP, altura total e volume foi um jequitibá-rosa (Cariniana 
estrelensís), espécie comercialmente considerada como madeira nobre 
de uso na marcenaria, o exemplar apresentou 175,07 cm de DAP 
(AB= 2,4072 m2, Hc = 17 me Ht = 28 me VOL > 28 m3). O maior 
indivíduo inventariado em termo de altura comercial foi uma gindiba 
(Sloanea obtusifolia) espécie considerada como madeira branca, esse exem 
plar mediu 18 m (DAP == 127,32 cm e VOL = 16 m3}. 
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O cacaual da Fazenda Serra Bonita, apresentava uma densidade de 
494 pés/ha, com uma ocupação em área de 3,87 m2/ha e um volume da 
madeira do tronco de 9,9243 m3/ha. Considerando todos os elementos 
arbóreos do sombreamento permanente, a densidade do sombrea 
mento foi estimada em 50,6 ind/ha, 16,65 m2/ha de área basal e volume 
de madeira 172,05 m3/ha. Os valores da densidade e dominância por 
hectare são bons, estio acima do esperado tecnicamente indicado, reco 
menda-se um raleamento leve na sombra permanente. 

As árvores com DAP > 45 cm, apresentaram-se eretas, sem ne 
nhuma inclinação que comprometam sua permanência na área; apenas 
6,67% dos indivíduos apresentam sinais de podridão no tronco. Foi 
detectado que um total de 6,67% dos indivíduos apresentavam danos 
leves no tronco, enquanto que, a grande maioria 93,33% apresentou-se 
sem nenhum dano. São consideradas como aptas para colheita florestal, 
100% das árvores, visto que, todas elas não apresentaram nenhuma 
restrições no diâmetro superior e nem no comprimento da tora. 

Figura 11 - Distribuição diamétrica do número de indivíduos 
(índ/ha) e volume (m3 /ha) por hectare. Levantamento realizado na região 
sede do município de Camacã (BA). 
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Na Figura 11 é possível observar o comportamento da curva de 
distribuição diamétrica do número de indivíduos por hectare (ind/ha) e 
do volume comercial dos indivíduos que compõem sombreamento. Na 
classe de 70 cm há ausência de indivíduos, isto se deve por ser esta, a 
classe de tamanho de maior preferência dos serradores locais. Há uma 
maior concentração na classe de 30 e 40 cm, facilmente percebida na 
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curva do número de indivíduos, contudo a volumetria é baixa. A curva 
de volume mostra uma maior alteração nas classes de DAP de 110 e 130, 
isto se deve, pela presença de indivíduos de elevada altura e grande área 
seccional nessa classe de tamanho. 

2.6.3. Aspectos técnicos de uma Cacau,Cabruca 
na região de Arataca 

No município de Ara taca (BA), numa área de 20 ha cultivados 
com cacaueiros adultos, implantados pelo sistema cacau-cabruca, encon 
travam-se atacados pela vassoura-de-bruxa. O sombreamento perma 
nente era composto por árvores de médio e de grande porte, 
remanescentes da vegetação original e pela Erithryna fusca (eritrina). 
Foram inventariados no total 31 espécies arbóreas, distribuídas em 21 
famílias botânicas. 

Na área ocorreram espécies arbóreas nobres, de grande valor de 
mercado, como a Cedrela sp. (cedro), a Genipa americana (jenipapo) e a 
Plathymenea foliolosa [vinhático). Assim como outras essências de poten 
cialidade comercial como angelim (Andira anthelmia), jaqueira-brava 
(Annona sp.), jitaí (Dialium guianense) e louro (Lauraceae sp 1.) _ Nenhuma 
espécie legalmente imune ao corte, foi encontrada. 

Apesar do raleamento feito na implantação do cacaual, consíde 
rando-se apenas os elementos arbóreos (níveis 2 e 3 de abordagem) a área 
apresenta: 

a) boa diversidade de espécies, com coeficiente de mistura (QM) 
de 1/6,31, significando uma nova espécie ocorre a cada seis 
indivíduos; 

b) boa densidade (193 ind/ha); dominância razoável, com ocupa 
ção de área de 47,08 m2/ha; e 

c) alta volumetria (359,09 m3/ha), mesmo para área raleada com 
o objetivo único de produzir cacau, sem nenhuma preocupação 
com futura exploração comercial de madeira. 

A E. fusca foi a espécie com melhor comportamento (28, 72 índ/ha, 
15,93 m2/ha e 124,89 m3/ha). Com volume comercial superior a 1/3 do 
total, justifica-se concentrar esforços na viabilização comercial da espécie, 
visto que as características de sua madeira são adequadas para a confecção 
de caixotaria, destinada a embalar hortaliças e frutas. Para isso, os mercados 
dos municípios de Jaguaquara e de Teixeira de Freitas são promissores. 

Outra espécie com bom volume é a Gallesia scorododendro (pau 
d'alho) com 39,08 m3 lha. Sua madeira é aproveitada com restrições no 
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mercado tradicional, regionalmente é utilizada como ripa e ripão na 
confecção de telhado, pela sua resistência ao ataque de broqueadores. 
Deve-se estudar melhor a comercialização desta espécie em virtude do 
volume apresentado e sua utilização medicinal. Estima-se encontrar apenas 
1,60 m3/ha de árvore morta em pé, classificada como SECA. 

Apenas 6,94% dos troncos apresentaram danos, sendo 2,48% de 
vido a fauna/flora e 4,46% devido a interferência antrópica na área. Dos 
troncos estudados, 93,06% não tinham danos que inviabilizassem sua 
comercialização. 

Cerca de metade das árvores do povoamento (51,97%), apresentou 
restrição para comercialização imediata, devido ao diâmetro superior e ao 
comprimento da tora terem valores inferiores aos desejáveis. Somente 
7,43% dos indivíduos possuíam algum tipo de restrição: 4,95% devido ao 
diâmetro superior e 2,48% devido a altura da tora. Do total, apenas 
36,14% das árvores apresentaram-se sem restrição no tronco para comer 
cialização imediata. 

Na figura 14 é possível observar o comportamento da curva de 
distribuição diamétrica do número de indivíduos por hectare (ind/ha) e 
do volume comercial dos indivíduos que compõem sombreamento. Na 
classe de 115 há ausência de indivíduos, enquanto que as classes de 65 e 
75 cm apresentam-se estáveis, fugindo ao comportamento verificado em 
outras áreas de cacau-cabruca, Outro aspecto que também difere é que 
não há uma maior concentração na classe de 30 e 40 cm. 

Figura 14 - Distribuição diamétrica do número de indivíduos 
(ind/ha) e volume (m3 /ha) por hectare. Inventário realizado em uma 
cabruca localizada no município de Ara taca (BA). 
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Na microrregião de Arataca, nota-se uma tendência de diversifi 
cação da propriedade agrícola, tendo o cacau como cultivo principal. Um 
grande número de propriedades tem melhorado os pastos existentes e 
introduzido gado bovino. Essa região apresenta cacauais com boa densí 
dade de árvores de sombra (Figura 15). 

No Quadro 03 a seguir, estão relacionados parâmetros florestais, 
índices fitossociológicos, variáveis biométricas de quatro diferentes áreas 
com cacau-cabruca, de forma a facilitar uma análise comparativa. 

Quadro 03 -Análise comparativa entre área com Cacau-Cabruca 

1/6/n 1/5,19 1/6,31 

1110;10 

2,20 2,07 

0,48 o.so 

vlnhátlco e vinhálico 46,15% 
eritrina 48,57% 

vinhático 10,09'1o 

vinhático 40,57 vinhático 46,63 

35,44 50,60 105,32 

15,52 16,65 45,65 

153,IJ 172,05 356,JO 

39 21 31 

3. Evolução e avaliação do processo de desmatamento 
A exploração extrativista da madeira na região Sul da Bahia, está 

relacionada com a História da Brasil. Porém, a região cacaueira, tem sua 
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própria história e ela está, mais uma vez, relacionada à cultura do cacau, 
seja como proteção e apoio à cultura, seja atendendo a demanda regional. 

Até a década de 60, a exploração na região foi seletiva e não 
predatória, menos para o pau-brasil (Caesalpinea echinata), a braúna 
(Melanoxilon brauna), a peroba (Aspidosperma sp.) e o jacarandá-da-bahia 
(Dalbergia nigm) que foram intensivamente comercializados. A abertura 
da BR-101 foi o marco divisor. A partir da década de 70, a exploração visava 
atender a grande demanda de madeira criada pelo milagre brasileiro e, 
essa exploração se deu intensa e extensivamente, a uma velocidade média 
de 100 ha/dia no extremo Sul baiano e 50 ha/dia na região cacaueira. 

Ainda assim remanesceram, na década de 80, fragmentos florestais 
incrustados em áreas topograficamente de difícil acesso e/ou protegidos 
pela cacauicultura. A década de 90 fica marcada pela crise da lavoura 
cacaueira e o reinício do período da exploração madeireira predatória na 
Região Cacaueira da Bahia. 

É necessário enfatizar que, em 30 anos, aproximadamente 90 % da 
cobertura florestal primária foi eliminada, não como forma de expansão 
da fronteira agrícola mas, basicamente para abastecer o mercado madei 
reiro. Pelo menos três agravantes devem ser relacionados: 

1) método de corte empregado - corte raso. Modelo de exploração 
de alto impacto ambiental e baixa otimização do recurso floresta; 

2) baixa eficiência exploratória, quando se buscou apenas um 
produto-a tora de madeira. A exploração de apenas um produto, 
num ecossistema diversificado, que permite a exploração de 
multiproduros, é no mínimo irresponsabilidade, incompetência 
ou incapacidade empresarial do segmento social detentor dos 
recursos; 

3) a madeira não foi utilizada como uma fonte de recursos finan 
ceiros, para alavancar a retomada do desenvolvimento regional 
- o recurso florestal foí financeiramente lixiviado. 
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