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CONFORMAÇÃO DA PRODUÇÃO DE CACAU NO SUL DA BAHIA COM A

LEGISLAÇÃO FLORESTAL BRASILEIRA 

RESUMO:

A implantação de políticas públicas para o cacau no país, desde a década de
30 do século XX, determinou a cadência da produção do fruto na região Sul baiana,
que  ainda  possui  esse  cultivo  como  principal  produto  agrícola.  O  novo  Código
Florestal, também interfere nessa dinâmica, uma vez que possui um corpus que visa
à  proteção,  orientação e  disciplina  das  atividades  produtivas.  Assim,  a  presente
pesquisa tem como objetivo investigar a conformação da produção de cacau no Sul
da Bahia com a legislação florestal brasileira, com ênfase nas áreas de preservação
permanente  e  de  reserva  legal,  além  de  verificar  a  percepção  dos  pequenos
produtores  sobre  as  políticas  públicas  para  a  cacauicultura  na  região estudada.
Foram utilizados dados primários obtidos por meio da aplicação de questionário a
pequenos  produtores  de  cacau  localizados  na  microrregião  Ilhéus  –  Itabuna.
Verificou-se que a maior  parte  dos pequenos produtores não tiveram acesso às
políticas públicas aplicáveis ao cacau. Medidas de capacitação e assistência técnica
(agrícola e jurídica), e subsídio financeiro menos burocrático, é a grande demanda
dos produtores. Quanto à legislação ambiental, apesar de ser bem julgada, é pouco
compreendida, e de baixa aplicabilidade. A proteção de áreas de preservação nas
propriedades  rurais  ainda  é  compreendida  por  muitos  como  óbice  ao  seu
desenvolvimento.

Palavras-chave: Código Florestal. Política agrícola. Legislação ambiental.



CONFORMATION OF COCOA PRODUCTION IN SOUTHERN BAHIA WITH

FOREST BRAZILIAN LEGISLATION

ABSTRACT:

The  implementation  of  public  policies  for  cocoa,  since  the  1930s,  has
determined the cadence of fruit production in the southern region, which still has this
crop as the main agricultural product. The new Forest Code also interferes with this
dynamic, since it has a corpus that aims to protect, guide and discipline productive
activities.  Thus,  this  research  aims  to  investigate  the  conformation  of  cocoa
production in  southern Bahia with  the Brazilian forest  legislation,  focusing on the
areas of permanent preservation and legal reserve, besides verifying the perception
of small producers on public policies for the cocoa cultivation. Primary data obtained
by applying a questionnaire to small cocoa producers located in the Ilhéus - Itabuna
microregion were used. Most small producers were found not to have had access to
cocoa  public  policies  to  improve  their  lives.  Training  measures  and  technical
assistance (agricultural  and legal),  and less bureaucratic  financial  subsidy,  is  the
great demand of producers. Regarding environmental legislation, despite being well
judged, it is poorly understood and of low applicability. Reservation of preservation
areas is still understood by many as an obstacle to the economic development of
property.

Keywords: Forest Code. Agricultural Policy. Environmental legislation.
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1. INTRODUÇÃO

Os povos originários da América, notadamente índios do México e América Central,

já  cultivavam  o  cacau  quando  chegaram  os  primeiros  colonizadores  europeus.  As

sementes do fruto eram tão valiosas que era utilizada como moeda (ROCHA,2008).

A Europa tomou conhecimento do cacau através dos espanhóis, por volta do século

XVII. Consumiam como um rudimentar pó de sabor amargo. A partir do aperfeiçoamento

de receitas para o consumo, misturou-se o pó, ao leite, açúcar e espessantes, iniciando a

técnica do que conhecemos por chocolate (ROCHA,2008).

Com  o  aumento  do  consumo  de  chocolate,  o  cacau  adquiriu  importância

econômica. A implantação do cultivo foi experimentado em outras regiões com qualidades

de clima e solo parecidos ao de seu ambiente natural. Em razão disso, sementes foram

se espalhando gradualmente pelo mundo.  Em 1670, ainda na era colonial, tem-se os

primeiros registros sobre o plantio sistemático de cacau no Brasil, na região amazônica

(CHAMBOULEURON, 2014). No século XVIII, o cacau chegou ao Sul da Bahia (CEPLAC,

1987).

O  iniciou  do  plantio  na  região  foi  na  fazenda  Cubículo,  localizada  nas

intermediações do Rio Pardo em Canavieiras, e a produção era em volume pequeno, mas

ascendente. A produção na cidade de Ilhéus era de 10.000 sacos, no ano de 1890, ao

passo que Canavieiras apresentava número um pouco superior (ALMEIDA, 2012). 

Como observa Almeida (2012),  em um contexto de inexistência de intervenção

estatal  para aumentar o volume de exportação do produto, as firmas exportadoras de

cacau procuravam estimular o plantio, realizando inclusive pequenos empréstimos para

os fazendeiros. Nota-se aí os primórdios de uma política, enquanto ação consciente e

organizada, para a ampliação da lavoura, onde “fácil é perceber que as primeiras casas

exportadoras atuaram, também, como casas bancárias, exercendo atividade de fomento,

tal qual hoje o fazem os Bancos de Desenvolvimento” (ALMEIDA, 2012).

De acordo com Costa (2012), o cacau era considerado como um Eldorado, atraindo

a cada ano milhares de pessoas que se deslocavam de todo o país, especialmente do

estado de Sergipe, inebriados pela fama prosperidade da “árvore dos frutos de ouro”. A

partir  das  primeiras  décadas  do  século  XX  o  cacau  se  consolidou  como  o  principal

produto agrícola da Bahia, se tornando decisivamente importante para a economia do

Estado, em especial para a região Sul baiana, com destaque para os municípios de Ilhéus

e Itabuna, que possuíam a maior produção (COSTA, 2012).
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Para que se veja os resultados positivos das ações de incentivo à lavoura, em 1903,

a  Bahia  exportou  246.793  sacos  de  cacau,  onde  um  pouco  menos  da  metade  era

proveniente de Ilhéus, Canavieiras e Belmonte (CEPLAC, 1987).

Contudo, a partir dos efeitos da Primeira Guerra, a lavoura cacaueira sofreu sua

primeira  crise.  Como  efeito,  tem-se  cortes  de  crédito  ao  produtor,  e  consequente

diminuição da produção. Ao final deste período a produção recuperou-se, até a eclosão

da crise da bolsa de valores de Nova Iorque em 1929. A produção ficou encalhada nos

portos, gerando uma inevitável queda dos preços. Muitos fazendeiros e firmas menores

se endividaram, e venderam suas propriedades para as grandes firmas que resistiram

(ALMEIDA, 2012).

 Para melhor compreensão dessa cadência da produção do cacau na Bahia, Rocha

(2008) propõe a divisão em seis ciclos (Figura 1). O primeiro vai de 1746 a 1820, e marca

o início do cultivo e do desbravamento. O segundo ciclo, de 1820 a 1895, compreende o

período  em  que  o  cacau  se  consolidou  como  base  econômica  do  Sul  da  Bahia,

contribuindo  para  o  Brasil  ocupar  espaço  entre  os  maiores  produtores  de  cacau  do

mundo. A autora destacou que em 1910, o Brasil liderava a produção mundial do cacau.

Neste  ciclo  destacaram-se  a  ocorrência  de  duas  crises  climáticas,  que  provocaram

chuvas e cheias anormais que culminou na perda de safras e de parte da lavoura. Neste

momento Ilhéus alcançou a posição de capital regional do cacau. O ciclo se encerrou com

a crise de 1929, com consequente queda dos preços e diminuição das compras.

Figura 1 – Ciclos da cadência da produção do cacau na Bahia.

Fonte: Adaptado de Rocha 2008

1º ciclo 
1746 a 1820

2º ciclo
1820 a 1895

3º ciclo
1895 a 1929

4º ciclo
1930 a 1956

5º ciclo
1957 a 1989

6º ciclo
1989 e seguintes
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Os anos 30 do século XX inaugura a entrada de um importantíssimo ator que até

então estava ausente no cenário de incentivos à lavoura: o Estado. É neste cenário que,

com a finalidade de minimizar  os  efeitos  da crise,  e  cedendo a pressões internas,  o

Governo do Estado da Bahia criou em 1931 o Instituto do Cacau da Bahia – ICB. Ao

prestar  assistência aos produtores inadimplentes ocasionou um aumento da produção

total na região (ROCHA, 2008). 

O quinto ciclo, de 1957 a 1989, compreende o momento entre a atualização das

técnicas  de  produção  do  cacau,  com  a  criação,  através  da  CEPLAC,  do  Centro  de

Pesquisa do Cacau, em 1963, e a infestação da lavoura cacaueira pelo fungo Crinipellis

perniciosa (vassoura de bruxa), em 1989 (ROCHA, 2008).

A partir da infestação da vassoura de bruxa, a queda de produção e os preços

rebaixados do cacau sufocaram o produtor já fragilizado, chegando a se considerar que a

cacauicultura baiana passava pela pior crise econômica em toda a sua história. Foi um

momento de abandono das roças, o que veio a absorver decisivamente a CEPLAC, que

para saná-la viabilizou novos programas de contenção da crise, que encontrou barreiras

na falta de crédito financeiro ao produtor, já endividado, bem como a drástica redução

orçamentária ao órgão, imposta progressivamente pelo governo federal (ALMEIDA, 2012).

O sexto e último ciclo inicia a partir de 1989, onde por reflexo da contaminação,

engendra-se  uma  profunda  crise  da  lavoura,  comprometendo  os  preços  do  cacau,

empobrecendo a região. Isso ocasionou a saída em massa dos trabalhadores do campo,

conforme Tabela 1:

Tabela 1 – Mudança no tamanho da população nos municípios da microrregião Ilhéus –

Itabuna, após a crise da Vassoura de bruxa de 1984-2004 (em quadriênios)

Municípios 1984 1988 1992 1996 2000 2004
% de

redução ou
crescimento

Almadina 9454 9771 9687 8256 7862 6992 - 26%

Belmonte 22376 22200 21689 19968 20032 19206 -14%

Buerarema 19506 20274 20499 18961 19118 18418 -6%

Camacan 39246 37965 36257 32796 31055 28634 -27%

Canavieiras 28770 31218 33209 34066 35322 36255 +26%

Coaraci 28730 30075 30139 25963 27852 26551 -6%
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Municípios 1984 1988 1992 1996 2000 2004
% de

redução ou
crescimento

Floresta Azul 16815 15159 13789 13109 11614 10669 -37%

Gandu 23993 25415 26981 29332 27160 27444 +14%

Ilhéus 164703 198720 227139 242445 222127 221468 +34%

Ipiaú 41300 43573 44731 42407 43621 42968 -4%

Itabuna 158998 174137 184937 183403 196675 201296 +27%

Itacaré 15091 17015 18072 16449 18120 17995 +19%

Itajuípe 24969 24947 25151 26142 22511 21532 -14%

Pau Brasil 17851 16888 15760 13868 13048 11777 -34%

Una 22682 23301 25091 31114 31261 34302 +51%

Uruçuca 25118 28370 29511 23859 20323 16091 -36%

Total na
microrregião

100453
7

107689
9

112824
1

112248
5

109618
8

108267
5

+8%

Fonte: Adaptado de ROCHA (2008), pg. 94.

Em  decorrência  desse  abandono  federal  o  governo  baiano  ao  inserir  no  seu

programa  agrícola  uma  política  que  amparasse  o  cacau,  conhecido  como  Programa

Baiano de Tecnologia Apropriada – PBTA, que consiste  numa política do governo da

Bahia para incentivar a produção de diversos arranjos produtivos do Estado. O PBTA

incorporou na sua diretriz a renovação da lavoura via clonagem de mudas resistentes,

estabelecendo diversas fontes de cooperação com a Universidade Estatual de Santa Cruz

– UESC e de Campinas – UNICAMP, bem como com a CEPLAC (COSTA, 2013).

O PBTA aparenta ter contribuído com o aumento de áreas de cacau na região.

Conforme se depreende da Figura 2, houve um progressivo aumento na área colhida de

cacau no estado da Bahia, com períodos de quedas bruscas, e recuperações.
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Figura 2 – Área colhida de cacau por hectare no Estado da Bahia – 1931 a 2010 

Fonte: IPEA. Elaboração da autora.

Também se observa uma comparação da produção da região Ilhéus – Itabuna e a

produção total  do Estado da Bahia.  Isto indica que o Sul  da Bahia possui  expressiva

participação na produção de cacau do Estado.

Figura 3 – Produção de cacau da região Ilhéus – Itabuna e do Estado da Bahia de 1989 a
2010.
     

Fonte IPEA: Elaboração da autora.

Neste sentido, as políticas públicas aplicadas para abrandar as crises do cacau

tiveram  etapas  distintas.  A  primeira  foi  eficaz  por  20  anos,  quando  o  ICB  guiou  a

economia cacaueira por um estágio de desenvolvimento. Todas as dificuldades advindas
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de  crises  internacionais,  e  outros  problemas  internos,  geraram  um  desequilíbrio  na

economia regional (ROCHA, 2008). 

Assim, diante dos esforços das lideranças da região, o Governo Federal promulgou

em 1957 a segunda política de assistência à cacauicultura, a CEPLAC, reconhecida como

a mais eficaz, que encontrou dificuldades funcionais para livrar a lavoura da infestação da

vassoura de bruxa, contribuindo para uma crise de produção inigualável (ROCHA, 2008). 

Na tentativa de prover maneiras para reequilibrar a lavoura, o governo do Estado

instituiu o PBTA, cujo programa prevê a criação de tecnologias e ciência por meio da

parceria de institutos de pesquisa e o conhecimento popular (COSTA, 2013).

É certo que tanto a promulgação, como a rejeição de propostas de políticas de

apoio à cacauicultura, foram cruciais para fomentar o desenvolvimento da lavoura, e até

mesmo  para  abandoná-la.  É  imperioso  observar  que  a  rede  de  agentes  regionais,

resultante da crescente interação entre o produtor, a Universidade, os governos estadual

e federal, o legislativo estadual e federal, os sindicatos, cooperativas e a CEPLAC, estão

se posicionando para a criação de alternativas visando reconduzir a economia regional,

ainda trazendo o cacau como a atividade agrícola basilar. Deste modo, a fabricação de

cacau  especial  (cacau  fino,  orgânico,  florestado)  ou  a  industrialização  de  tipos  de

chocolates caseiros abre nichos de mercado, e podem se mostrar providenciais para o

cacauicultor baiano, realocando o cacau como produto importante para o sul do Estado. 

1.1. Problema

Data de 1965 a promulgação do Código Florestal Brasileiro que trata das restrições

para o uso do solo nas propriedades rurais, das áreas de reserva legal e de preservação

permanente. Tais restrições permaneceram, durante anos, com limitada aplicação, tendo

como resultado a progressiva degradação do meio ambiente somada ao distanciamento

dos produtores rurais em relação às políticas públicas (SILVA, 2013).  O novo Código

Florestal,  promulgado  2012  através  da  Lei  n.  12.651,  revogou  o  Código  de  1965,

tornando-o sem efeito, ainda que alguns institutos sejam originários do Código de 1965, e

até mesmo do de 1934.

Ao contrário do que o nome pode sugerir, o Código Florestal cuida da proteção à

floresta  e  demais  formas  de  vegetação,  não  desconsiderando  que  a  floresta  é  uma
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espécie de vegetação, mas sim reforçando a abrangência da lei, que visa a proteção do

conjunto da vegetação1. 

Qualquer transgressão às normas ambientais, seja por uma conduta comissiva (por

uma ação), seja por uma conduta omissiva, pode ser caracterizada como uso irregular do

solo. De acordo com o art. 225, § 3º da CFRB tais condutas, se consideradas danosas ao

meio ambiente “sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e

administrativas,  independentemente  da  obrigação  de  reparar  os  danos  causados”

(BRASIL,  1988).  Trata-se  de  uma  responsabilidade  cumulativa,  que  poderá  ser

perseguida nas esferas cível, penal e administrativa (SIRVINSKAS, 2018).

A  preocupação  com  a  proteção  ao  meio  ambiente  provocou  mudanças

institucionais,  transformando  a  estrutura  legal,  a  exemplo  da  exigência  de  áreas  de

preservação.  No  entanto,  como  observou  Klein  (2015),  se  de  alguma  forma  a

“preservação ambiental possibilita mudar os rumos do desenvolvimento em benefício das

gerações  futuras,  por  outro  os  mecanismos  criados  para  garantir  tal  objetivo  podem

impactar diretamente na atividade agrícola”.

Em pesquisa realizada por Tourinho (2005) foi constatado inúmeros obstáculos que

impediam  que  pequenos  produtores  cumprissem  a  lei,  dentre  elas  o  alto  custo  de

averbação da reserva legal  e da burocracia nos processos de licenciamento.  O Novo

Código  Florestal  (BRASIL,  2012)  aponta  para  um  cenário  de  minimização  desses

problemas, prevendo institutos que facilitam a regularização das pequenas propriedades.

Inclusive um dos principais argumentos utilizados quando da aprovação do novo Código

Florestal  foi  a dificuldade dos agricultores, em especial  dos pequenos, para realizar a

regularização ambiental (SIRVINSKAS, 2018). Nesse sentido, essas leis possuem caráter

de proteção, orientação e disciplina das atividades produtivas. 

Os agricultores viram-se obrigados a se adequar às normas e aos regulamentos

vigentes, o que gerou insatisfação por parte desse segmento da sociedade. Isto porque

as cobranças dos atributos legais ambientais nas propriedades rurais começaram a incidir

no Brasil com mais rigor a partir de 2008, quando o Decreto n. 6.514, que dispõe sobre as

infrações  e  sanções  administrativas  ao  meio  ambiente,  estabeleceu  o  processo

administrativo federal para apuração destas infrações (POLÍZIO JÚNIOR, 2016).

Percebe-se  então  que  exigências  relacionadas  com  as  áreas  de  preservação

permanente e reserva legal, com a proteção da vegetação nativa, como essencial para o

1  De acordo com o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012) a vegetação é gênero, e
pode ser classificada por um sistema fisionômico–ecológico em: Floresta Ombrófila Densa (Floresta Tropical
Pluvial); Floresta Ombrófila Densa Aluvial; Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas; entre outras.
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desenvolvimento sustentável. Com isso, áreas que antes eram utilizadas para a produção

de  forma  inadequada  passam  a  ser  reconhecidas  como  áreas  que  devem  ser

preservadas, segundo o Código Florestal Brasileiro. Nesse sentido, Viana (2004) afirma

que há um conflito presente na proteção do meio ambiente, no crescimento econômico do

país  e  na  renda  daqueles  que  se  dedicam à  exploração  da  terra,  principalmente  os

produtores.

Tudo o quanto apresentado afeta sobremaneira a região cacaueira Sul baiana2,

foco deste estudo. Isto porque a cacauicultura sempre se apresentou como uma atividade

econômica na região e vinculada ao apoio governamental, cujas políticas aplicadas foram

essenciais  para  a  manutenção  dessa  atividade  agrícola  como  a  mais  importante  da

região. 

Nesse contexto, três questões de pesquisa foram elaboradas para os fins desta

investigação:

 –  A  legislação  florestal  está  sendo  cumprida  pelos  produtores  de  cacau  na

microrregião Ilhéus – Itabuna? 

 – Os produtores conhecem a legislação florestal? e

 – Qual  a  percepção dos produtores sobre a legislação florestal  e  as  políticas

públicas para a atividade cacaueira no país?

O  presente  estudo  procura  responder  estas  questões  focando  a  análise  nos

pequenos produtores de cacau do Sul da Bahia.

1.2. Justificativa 

A pesquisa  justifica-se,  pois  permite  inferir  sobre  aspectos  relacionados com a

legislação ambiental brasileira na visão dos produtores de cacau do Sul da Bahia. 

Além disso, permite identificar a percepção dos produtores de cacau do Sul da

Bahia sobre as políticas públicas para a agricultura, o que contribui para a formulação de

políticas públicas e para o desenvolvimento da cacauicultura brasileira para que alcance e

sejam mais eficazes aos pequenos. 

Neste  sentido,  investigar  e  posteriormente  refletir  sobre  a  compreensão  dos

produtores agrícolas acerca das regras do novo código florestal possibilita uma visão do

2  A  microrregião  Ilhéus  –  Itabuna,  também  conhecida  como  Região  Cacaueira,  é  uma  das
microrregiões que compõe a mesorregião Sul baiano onde a produção do cacau é maior em relação aos
demais municípios do Estado (IBGE, 2018). 
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grau de impacto dessas alterações, tanto as positivas quanto as negativas, uma vez que

são eles principais afetados por essa política. 

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral da presente pesquisa consiste em investigar a conformação da

produção de cacau no Sul da Bahia com a legislação florestal brasileira, com ênfase nas

áreas de preservação permanente e reserva legal. 

2.2 Objetivos Específicos

– Caracterizar as propriedades e os produtores de cacau do Sul da Bahia;

– Verificar a percepção dos produtores quanto o financiamento e as políticas 
públicas que influenciaram a cacauicultura no Sul da Bahia;

– Avaliar a percepção e o conhecimento do produtor de cacau sobre a legislação 
florestal atual brasileira; e

– Verificar o cumprimento da legislação florestal atual brasileira pelos produtores do
Sul da Bahia.

3. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A CACAUICULTURA

3.1. Instituto do Cacau da Bahia

No Sul da Bahia, durante pelo menos 60 anos (1930-1990), a cacauicultura foi

uma atividade econômica vinculada ao apoio governamental,  cujas políticas aplicadas

foram essenciais para a manutenção dessa atividade agrícola como a mais importante da

região. O ritmo da produção do cacau no Sul da Bahia foi determinado pelas políticas

públicas implantadas (COSTA, 2012).
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No  cenário  da  crise  de  1930,  em  prol  de  garantir  o  equilíbrio  do  sistema

cacaueiro, foi implantado pelo governo do Estado da Bahia o Instituto do Cacau da Bahia

– ICB. Fundado a partir do Decreto-lei n. 7.439, de 08 de junho de 1931, e reformulado

pelo Decreto-lei n. 11.861, de 27 de março de 1941 e pela Lei n. 465 de 03 de maio de

1952, o ICB foi a primeira importante política pública de apoio à lavoura cacaueira da

Bahia, e nos seus primórdios foi presidido por Inácio Tosta Filho, um dos seus maiores

apoiadores  e  incentivadores  quando  secretário  de  agricultura  do  governo  do  Estado

(ROCHA, 2008). 

A essa altura, a lavoura do cacau já vinha se consolidando como a principal fonte

de riqueza da região, bem como ocupava o terceiro lugar nas exportações nacionais.

Causas externas e internas fizeram a lavoura cacaueira amargar a mais uma profunda

crise.  As sombras e efeitos da Segunda Guerra Mundial  e a  atividade comercial  dos

países importadores de cacau geraram fortes oscilações de preço,  demandando uma

política prévia, inexistente, de contenção. Somado a isso, o ICB se viu com cada vez

menos recursos do Governo do Estado (COSTA, 2012). 

A ausência governamental era tanta que, até 1931, ano de criação do ICB, não

existiam na Bahia agrônomos especializados na cacauicultura, mesmo se tratando da

maior lavoura do Estado da Bahia (TOSTA FILHO, 1936). Como afirma Tosta Filho (1936,

pg. 140), seu primeiro dirigente, “agrônomos saídos de nossa Escola agrícola recebiam os

seus diplomas sem nunca terem visto uma árvore de cacau, a não ser os que eram filhos

da zona sulina”.

Era grande a tarefa do ICB descrita no Decreto de sua fundação. Competia-lhe

como  alguns  de  seus  objetivos:  incentivar  o  avanço  da  lavoura  cacaueira;  fomentar

pesquisas que melhorassem a produção; proporcionar aos produtores facilidades quando

da compra de máquinas e insumos; fornecer empréstimos a longo prazo e com baixa taxa

de juros, disponibilizar armazéns para a estocagem da amêndoa; organizar cooperativas

rurais  para  exercerem  regionalmente  a  fiscalização  do  crédito  e  a  organização  da

produção;  e  sugerir  aos  poderes  públicos  as  medidas  necessárias  ao  progresso  da

lavoura (BRASIL, 1931). 

Contudo, somado aos problemas com a produção, o transporte da amêndoa era

outro  empecilho.  De  acordo  com  Angelina  Nobre  Rolim  Garcez  (1981),  em algumas

cidades representava de 40% a 50% do valor  do cacau antes de 1931.  O ICB, para

facilitar o escoamento da produção, finalizou a construção de uma rodovia na zona do

cacau “constituída de 531 km, dos quais já tinha construído 290 km e reconstruído 82 km
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de antigas” (GARCEZ, 1981).  Após cumprir parte de sua função o ICB foi  extinto em

agosto de 1992.

3.2. Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira 

A segunda grande intervenção governamental, agora concretizado pelo governo

federal, foi o Plano de Recuperação Econômico Rural da Lavoura Cacaueira, que, pela

sua dinâmica funcional veio a se constituir na mais aperfeiçoada política de amparo a um

cultivo  permanente  no  país,  a  criação  da  Comissão  Executiva  do  Plano  da  Lavoura

Cacaueira – CEPLAC em 1957. Por sua vez, a CEPLAC instituiu uma série de planos de

ações,  entre  elas  o  refinanciamento  de  dívidas  de  1971,  e  o Programa  de

Desenvolvimento  da  Cadeia  Produtiva  da  Cacauicultura –  PROCACAU  em  1976,

vigorando até 1978 (COSTA, 2012).

Através  do  Decreto  Federal  n.  987  o  governo  federal  instituiu  o  Plano  de

Recuperação,  que  seria  cumprido  por  uma  Comissão  Executiva  denominada  de

Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira – CEPLAC. Seu escopo era

proporcionar  ajuda financeira  aos agricultores  para  composição de suas dívidas,  pois

muitos deles estavam próximos de perder suas propriedades. A CEPLAC representa a

assistência  integral  à  lavoura  cacaueira,  incluindo  pesquisa  agronômica,  assistência

técnica, crédito orientado e a venda de insumos, buscando um processo de modernização

da  região.  Diversos  programas  foram  implantados,  como  o  Centro  de  Pesquisas  do

Cacau, em 1963, e a criação do Departamento de Extensão Rural, em 1964. Em 1965,

criou a Escola Média de Agricultura da Região Cacaueira – EMARC (GARCEZ, 1985).

Desde  sua  criação,  a  CEPLAC  contribuiu  para  diversos  avanços  da  lavoura

cacaueira na região, desenvolvendo atividades de pesquisa, extensão e ensino agrícola.

Uma das conquistas que mais se destacou é a elevação da produção nacional de cacau

em 310%, se confrontarmos os períodos de 1960 a 1965 e 1980 a 1985 e o aumento da

produtividade do cacau de 220 kg/ha em 1962,  para 740 kg/  ha em 1980 (CEPLAC,

2006).

Rocha (2008) esmiúçou as principais fases da trajetória da CEPLAC. A primeira

compreendeu a década de 1950, onde observou-se uma função primordial de composição

de dívidas,  promovendo empréstimo para os donos de propriedades que enfrentavam

uma grave crise econômica. Em seguida, temos a fase nomeada como identificatória, e

abrangeu  os  anos  de  1960  e1961,  onde  a  CEPLAC  passou  a  receber  15%  de
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contribuição cambial, permitindo-lhe avanço para sua terceira fase, a fase áurea (1962

a1985).

A  fase  áurea,  que  iniciou  em 1962  e  findou  em 1985,  a  CEPLAC contribuiu

decisiva e diretamente para: o aumento de 53% na produção, que passou de 216 mil para

332 mil toneladas de cacau; aumento de 28% na produtividade, que saiu de 517 para 662

quilos por hectare; salto de 1.914% na receita cambial, que passou de US$ 210 milhões

para US$ 912 milhões na safra 1979/1980; apoio ao desenvolvimento de infraestrutura

com a construção de oito mil quilômetros de estradas vicinais, 148 pontes, construção de

postos de saúde, entidades assistenciais, fundação de 400 escolas primárias, serviços de

saneamento básico, 11 centros de abastecimento de água, sete aeroportos de pequeno

porte; aplicação de 10% dos recursos na construção do Porto Internacional do Malhado

(Ilhéus); levantamentos aerofotogramétricos; apoio a transportes urbanos; elaboração do

projeto que resultou na Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC (ROCHA, 2008).

A quarta fase, que compreendeu os anos de 1986 a 1989 pode ser conceituada

como predatória. Isto porque coincidiu com a perda de US$ 414 milhões pela lavoura, em

razão da queda de preços do cacau no mercado internacional, com a piora do cenário

econômico decorrente de uma inflação galopante que chegou a 8.403.311%, enquanto a

política cambial ajustou o dólar em apenas 5.340.950%, gerando uma perda adicional de

US$ 1,2 bilhão de dólares aos cacauicultores (ROCHA, 2008).

A última fase se subdivide em duas, a do retrocesso (1993 a1997), e a heroica

(1998 a 2002). Aqui se observa a perda de receitas de mais de US$ 2 bilhões, onde a

participação brasileira no mercado internacional passou de 20,9% para 4,2%. Na pauta de

exportações do País, o cacau desceu para 0,29%, e no total das exportações baianas, de

78,8% caiu para 4,2%. O cacau brasileiro foi praticamente retirado da composição dos

blendings (misturas) internacionais de fabricação do chocolate. 

As medidas adotadas pelo Governo Federal no apoio ao crédito para combater à

vassoura de bruxa foram tomadas com cinco anos de atraso, tornando mais grave os

problemas enfrentados pelos produtores, deixando mais de 200 mil desempregados no

campo. É desse período a criação do Instituto Biofábrica do Cacau, com o incentivo ao

cultivo com mudas de cacau para clonagem e a concessão de subsídios, que não foram

suficientes para modificar a postura federal e obter um avanço expressivo no processo de

recuperação da lavoura cacaueira (ROCHA, 2008).



23

A partir da infestação da vassoura de bruxa se observa a perda de receitas de

mais de US$ 2 bilhões, onde a participação brasileira no mercado internacional  foi de

20,9% para 4,2% (ROCHA, 2008). 

Por  outro  lado,  em  sua  reflexão  acerca  da  evolução  das  políticas  públicas

voltadas para a lavoura cacaueira do Sul da Bahia, Costa (2012) afirma que “o cacau foi

uma  dessas  commodities que  passou  60  anos  sendo  monitorada  por  políticas

governamentais.” Percebe-se ao longo de sua explicação que a cadência da produção do

cacau no Sul da Bahia foi determinado pelas políticas públicas implantadas. 

Como dito  anteriormente,  o ICB, foi  a primeira política pública expressiva que

visava enfrentar os problemas da lavoura cacaueira da Bahia. Na primeira década do

século XX, o cacau constituía o primeiro produto nas exportações baianas. Contudo, o

ICB se viu com cada vez menos recursos do Governo do Estado. Então, em 1957 foi

promulgada a segunda política de assistência à cacauicultura, a CEPLAC, que representa

uma  fundamental  assistência  integral  à  lavoura  cacaueira.  Contudo  muitos  foram  os

desafios encontrados (CEPLAC, 1987). Em meados de 1988, dificuldades funcionais para

livrar  a  lavoura da infestação da vassoura de bruxa,  detonou uma crise de produção

inigualável.  Na tentativa de prover maneiras para reequilibrar a lavoura, o governo do

Estado instituiu o Programa Baiano de Tecnologia Apropriada – PBTA, cujo programa

prevê a criação de tecnologias e ciência por meio da parceria de institutos de pesquisa e

o conhecimento popular (COSTA, 2012).

Desta forma, são muitos e importantes os resultados produzidos pela ação da

CEPLAC. Ocorreu um inegável aumento da produção, elevada produtividade, avanço do

padrão de qualidade do produto, aproveitamento dos subprodutos, dentre outros. 

4.  DIRETRIZES  SOBRE  POLÍTICA  AMBIENTAL  E  O  CÓDIGO  FLORESTAL

BRASILEIRO

As leis que regulam o Direito Ambiental no Brasil estão entre as mais completas e

avançadas do mundo, e é fruto de lutas históricas que foram travadas desde antes da

própria independência do país (TOURINHO, 2006). Neste sentido, da leitura do art. 225,

caput,  da  Constituição Federal  de  1988 é  possível  notar  que o  constituinte  originário

estabeleceu que o meio ambiente  ecologicamente equilibrado é direito  de todos,  não
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apenas da geração presente, mas também para as que virão. Isso quer dizer que os

direitos ambientais são propriamente direitos fundamentais de terceira geração. 

A  implicação  disso  para  a  prática  jurídica  é  que  o  direito  ao  meio  ambiente

equilibrado  constitui  verdadeiro  direito  humano,  e  desta  forma,  torna  equivalente  às

emendas constitucionais tratados ou convenções internacionais, em matéria ambiental,

desde que aprovados em cada casa do Congresso Nacional,  em dois turno,  por três

quintos dos respectivos membros, conforme o art. 5º do mesmo diploma legal. Caso não

seja aprovada com esse quórum, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de

que ainda assim esses tratados ou convenções internacionais possuem status supralegal.

Em outras palavras, não possuirão status constitucional, mas estarão acima das leis.

A redação do art. 225 da Constituição Federal de 1988 está exposto a seguir:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem  de  uso  comum  do  povo  e  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida,
impondo-se ao Poder  Público  e à coletividade o dever  de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o
manejo ecológico das espécies e ecossistemas;            
II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País
e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material
genético
III  – definir,  em todas as unidades da Federação,  espaços territoriais  e
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e
a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV  –  exigir,  na  forma  da  lei,  para  instalação  de  obra  ou  atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;         
V – controlar  a produção,  a comercialização  e o emprego de técnicas,
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de
vida e o meio ambiente;
VI – promover a educação ambiental  em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que
coloquem  em  risco  sua  função  ecológica,  provoquem  a  extinção  de
espécies ou submetam os animais a crueldade. 
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o
meio ambiente degradado,  de acordo com solução técnica exigida pelo
órgão público competente, na forma da lei.
§  3º  As  condutas  e  atividades  consideradas  lesivas  ao  meio  ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas,  independentemente  da  obrigação  de  reparar  os  danos
causados.
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional,  e
sua  utilização  far-se-á,  na  forma  da  lei,  dentro  de  condições  que
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assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos
recursos naturais.
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados,
por  ações  discriminatórias,  necessárias  à  proteção  dos  ecossistemas
naturais.
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização
definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.
§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo,
não se consideram cruéis  as práticas  desportivas  que utilizem animais,
desde que sejam manifestações culturais,  conforme o  § 1º  do art.  215
desta Constituição Federal,  registradas como bem de natureza imaterial
integrante do patrimônio cultural  brasileiro,  devendo ser regulamentadas
por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.”

Seguindo essa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal de Justiça já consolidou

entendimento  de  que  “normas  ambientais  devem  atender  aos  fins  sociais  a  que  se

destinam, ou seja,  necessária a interpretação e integração de acordo com o princípio

hermenêutico  in  dúbio  pro  natura”.  Desta  forma,  existindo  dúvida  acerca  da  melhor

interpretação da norma, deve-se priorizar aquela que melhor favorecer ao meio ambiente

(POLÍZIO JÚNIOR, 2016).

Quanto à responsabilização pelo uso irregular da terra, a Constituição adotou o

instituto da responsabilidade objetiva, independente da aferição de dolo do transgressor.

Vale  ressaltar  que  esse  regime  jurídico,  em  matéria  ambiental,  é  impossível  de  ser

alterado por leis infraconstitucionais.

Sobre o Novo Código Florestal Brasileiro, este foi instituído pela Lei n. 12.651 de

maio de 2012, que revogou o Código de 1965, tornando-o sem efeito. Alguns institutos do

Código de 1965, a até mesmo o de 1934 ainda são os mesmos do código atual, com

alguns textos incorporados.

Segundo  o  Sistema  FAEP  (2012),  as  principais  conquistas  do  novo  Código

Florestal são as:

– Áreas consolidadas:  as  atividades  agrossilvipastoris,  de  ecoturismo e
turismo rural que já existiam em áreas de preservação permanente (APP)
até 22 de julho de 2008 poderão continuar e serão consideradas áreas
consolidadas,  desde  que  não  estejam  em  áreas  de  risco  e  sejam
observados  critérios  técnicos  de  conservação  do  solo  e  da  água
estabelecidos no Programa de Regularização Ambiental(PRA).
 – Recomposição de APP consolidada para propriedades de até 4 módulos
fiscais com largura de rio de até 10 metros: a recomposição da mata ciliar
deve variar de 5 metros a no máximo 20 metros, dependendo do tamanho
da propriedade.
 – Reserva legal  consolidada para propriedades menores de 4 módulos
fiscais:  imóveis  rurais  com  áreas  de  até  4  módulos  fiscais,  que
corresponde  no  Paraná  a  uma  média  de  72  hectares,  não  precisarão
recompor  as  reservas  legais.  Valerá  o  percentual  de  vegetação  nativa
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existente na propriedade até o dia 22 de julho de 2008, ficando bem claro
que não poderá haver nenhum desmatamento dessas áreas.
 – Reserva legal para propriedades maiores que 4 módulos fiscais: as APP
poderão ser incluídas no cálculo de 20% da reserva legal.  Porém, se a
soma das áreas de reserva legal mais APP for superior a 20%, o produtor
não poderá retirar a vegetação excedente.
– A recomposição de reserva legal poderá ser feita com a regeneração
natural da vegetação, pelo plantio de novas árvores (permitido o uso de até
50% de espécies exóticas) ou pela compensação.
– O proprietário rural que optar por recompor a reserva legal com utilização
do plantio intercalado de espécies exóticas terá direito à sua exploração
econômica.
– A recomposição poderá ser feita em até 20 anos e as espécies exóticas
poderão ser exploradas economicamente.
– A compensação poderá ocorrer fora da propriedade por meio de compra
de  cota  de  reserva  ambiental  (CRA),  arrendamento,  doação  ao  poder
público de área no interior de unidade de conservação de domínio público
pendente de regularização fundiária ou cadastramento de área equivalente
no mesmo bioma.
– Os passivos ambientais dos produtores rurais poderão ser solucionados
a partir de sua adesão ao PRA, o que será considerado no acesso aos
incentivos  econômicos  e  financeiros  concedidos  ao  produtor  (a)  em
retribuição a serviços ambientais por ele prestados.
– As multas por infrações ambientais cometidas até 22 de julho de 2008
serão suspensas  a  partir  da  publicação  do  novo  Código  e  enquanto  o
proprietário  que  aderiu  ao  PRA  estiver  cumprindo  o  termo  de
compromisso.
– Desde que o produtor cumpra os prazos e as condições estabelecidas no
termo  de  compromisso,  as  multas  serão  consideradas  convertidas  em
serviços de melhoria ou recuperação da qualidade do meio ambiente.
– O novo Código autoriza o governo federal a instituir  um programa de
apoio  à  conservação  do  meio  ambiente.  O  programa  poderá  fazer
pagamentos em retribuição a serviços ambientais, tais como o sequestro
de carbono, a conservação das águas e da biodiversidade e a manutenção
de APP e reserva legal.

É  possível  observar,  a  partir  de diversos meios de comunicação,  que o novo

Código  Florestal  gerou  muitas  críticas  por  parte  de  instituições  de  proteção  ao  meio

ambiente e de parte da sociedade civil organizada, que acreditam que a política foi um

retrocesso, principalmente no que se refere à recomposição de APP3.  Contudo, como

observa Klein (2015):

[…]  apesar  das  críticas  dos  ambientalistas,  os  pequenos  agricultores
tinham  dificuldades  em  cumprir  as  determinações  do  antigo  Código
Florestal.  [...]  Antes das alterações quase 4 milhões dos imóveis  rurais
familiares estavam com algum problema ambiental, cerca de 90% do total.

3 https://exame.abril.com.br/mundo/mp-do-codigo-florestal-retrocede-na-defesa-ao-meio-ambiente/;
https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-isa/retrocesso-ambiental-consolidado;
http://www.fafram.com.br/campus/139-novo-codigo-florestal-pode-levar-a-um-retrocesso-diz-professora;
https://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/mais-democracia-mais-sustentabilidade/codigo-florestal-
inaugurou-periodo-de-maior-retrocesso-socioambiental-do-pais-diz-ambientalista/; 

https://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/mais-democracia-mais-sustentabilidade/codigo-florestal-inaugurou-periodo-de-maior-retrocesso-socioambiental-do-pais-diz-ambientalista/
https://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/mais-democracia-mais-sustentabilidade/codigo-florestal-inaugurou-periodo-de-maior-retrocesso-socioambiental-do-pais-diz-ambientalista/
http://www.fafram.com.br/campus/139-novo-codigo-florestal-pode-levar-a-um-retrocesso-diz-professora
https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-isa/retrocesso-ambiental-consolidado
https://exame.abril.com.br/mundo/mp-do-codigo-florestal-retrocede-na-defesa-ao-meio-ambiente/
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Conforme se depreende dos artigos iniciais (BRASIL, 2012), o novo regramento

tem como objetivo estabelecer normas gerais para preservação vegetal. Todos os outros

objetivos a que a lei fez questão de incluir derivam deste, a saber, estabelecer áreas de

preservação  permanente  e  de  reserva  legal,  meios  e  condições  em  que  se  podem

explorar os recursos naturais e os instrumentos econômicos e financeiros para tanto.

Contudo, mesmo após a nova redação, conflitos entre ambientalistas e ruralistas

permaneceram, especialmente em relação a regulação da recomposição das áreas de

proteção, forçando o governo federal a editar decreto, através da Medida Provisória n.

571, em outubro do mesmo ano (POLÍZIO JÚNIOR, 2016). Não há dúvidas de que o

desenvolvimento sustentável é o norteador de ações que visem à aplicabilidade da lei

florestal. 

Desta  forma,  o  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado,

constitucionalmente  garantido,  é  direito  difuso  de  terceira  geração,  e  como  tal,

irrenunciável. Ele é reconhecido como direito fundamental o que vale dizer que normas

futuras podem aumentar sua defesa, mas não reduzir ou excluir.  Inclusive, tratados e

convenções internacionais,  aprovados pelo quórum exigido, sobre meio ambiente, tem

status  constitucional.  Como visto,  a  questão  é  tão  sensível,  que o  Supremo Tribunal

Federal já consolidou entendimento de que mesmo se o regramento internacional não for

aprovado pelo complexo quórum, mas o Brasil for signatário, ele terá força supralegal.

Podemos observar uma importante mitigação da soberania nacional, princípio basilar de

nossa república (POLÍZIO JÚNIOR, 2016). 

Certo  é  que  com  o  objetivo  de  garantir  o  desenvolvimento  sustentável,  o

legislador incluiu no novo Código Florestal o princípio da responsabilidade concorrente da

União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  bem  como  com  a  colaboração  da

sociedade civil,  na criação de políticas públicas para a preservação e restauração da

vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais, tanto em áreas urbanas como

em áreas rurais (SIRVINSKAS, 2018). 

De  acordo  com  esse  regramento,  deve-se  também  impulsionar  a  pesquisa,

através de ciência e tecnologia, visando o melhoramento das técnicas de uso sustentável

dos recursos naturais, especialmente o solo e água, bem como na recuperação (quando

as áreas já estão degradadas) e na preservação de possíveis áreas intactas da vegetação

nativa. Neste intuito, a lei também prevê incentivos econômicos para alcançar este fim

(SIRVINSKAS, 2018).
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Outro ponto crucial é que todas as florestas e demais formas de vegetação nativa

que  existem  no  território  nacional  se  reconhecidas  de  utilidade  pública,  sendo  de

propriedade pública ou não, são bem de interesse comum a todos os brasileiros, e se

privadas, serão exercidos os direitos de propriedade com as limitações que a legislação

em geral, especialmente o Código Florestal as impõem (SIRVINSKAS, 2018). Em outras

palavras,  a  legislação  garante  que  florestas  e  demais  formas  de  vegetação  nativa

existente no Brasil tem reconhecidas sua utilidade ao solo, sendo patrimônio público, vez

que interessam a todos.

Como observa Polízio Júnior (2016), o novo Código Florestal traz em seu texto

uma aparente contradição neste ponto. Contudo trata-se na verdade de uma correção a

um erro histórico. Ao falar em proteção a floresta e demais formas de vegetação ele não

desconsidera que a floresta é uma espécie de vegetação, mas sim reforça a abrangência

da  lei,  que  visa  a  proteção  do  conjunto  da  vegetação,  superando  nomenclaturas

anteriores, que aparentemente restringiam-se a proteção a florestas.

Como sistema de controle, qualquer violação aos dispositivos ambientais, seja por

uma conduta omissa, ou por uma ação, pode culminar no enquadramento de uso irregular

do solo. No Código anterior, uso irregular do solo era denominado uso nocivo, mas o

significado era o mesmo. O rito processual adotado é o do procedimento sumário, previsto

no Código de Processo Civil.  Trata-se de um rito mais célere que o do procedimento

comum ou ordinário (POLÍZIO JÚNIOR, 2016).

A Lei n. 6.938/1981 que trata da Política Nacional do Meio Ambiente também

traz  instrumentos  de  controle.  O  não  cumprimento  das  medidas  necessárias  à

preservação ou não restauração dos danos causados sujeitará o infrator, independente de

outras penalidades, as sanções pecuniárias, perda ou restrição de incentivos fiscais e da

possibilidade  de  participação  em  linhas  de  financiamento  por  instituições  oficiais,  e

suspensão de suas atividades.

De acordo com Fiorillo (2006) nestes casos a responsabilidade civil é objetiva.

Ou  seja,  a  imputação  da  responsabilidade  do  transgressor  independentemente  da

existência de dolo, bastando para tanto a ocorrência do resultado prejudicial ao homem e

ao meio  ambiente.  Sua culpa  é presumida.  Tal  regime jurídico em matéria  ambiental

possui guarida constitucional, e não pode ser alterado por leis infraconstitucionais.

Tem-se também o princípio do poluidor – pagador como um dos norteadores

das políticas de proteção ao meio ambiente e com forte incidência sobre o direito florestal.

De  acordo  com  ele,  o  poluidor  tem  a  obrigação  de  recuperar  e  indenizar  as  áreas



29

degradas. O pagamento não deve ser entendido como uma autorização para poluir, mas

sim uma sanção de alta aplicabilidade prática (SIRVINSKAS, 2018).

Outro ponto crucial na legislação florestal é a previsão de que as obrigações

advindas  são  de  natureza  real  e  transmitidas  por  linha  sucessória,  no  caso  de

transferência de domínio ou posse do imóvel rural. A obrigação em comento é a propter

rem. Nestes casos, a mudança de propriedade ou posse do imóvel rural traz consigo as

obrigações  que  incidiam  no  antigo  proprietário  ou  possuidor.  Em  termos  práticos,  o

proprietário atual não pode alegar, com o fim de desobrigar-se de responsabilidades, que

a degradação tenha sido praticada pelo antigo proprietário. Trata-se de um estreitamente

ainda  maior  da  objetividade  na  responsabilização  por  danos  ambientais  causados

(POLÍZIO JÚNIOR, 2016).

Por fim, o art. 3º, em seus incisos, alíneas e parágrafo, o Novo Código Florestal traz

várias conceituações, a saber: 

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
[...]
II – Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta ou
não  por  vegetação  nativa,  com  a  função  ambiental  de  preservar  os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-
estar das populações humanas;
III  –  Reserva Legal:  área localizada  no interior  de uma propriedade ou
posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o
uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural,
auxiliar  a  conservação  e  a  reabilitação  dos  processos  ecológicos  e
promover  a  conservação  da  biodiversidade,  bem  como  o  abrigo  e  a
proteção de fauna silvestre e da flora nativa;
[...]
V  –  pequena  propriedade  ou  posse  rural  familiar:  aquela  explorada
mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar
rural,  incluindo  os  assentamentos  e  projetos  de reforma agrária,  e  que
atenda ao disposto no art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006;
 [...]
IX – interesse social:
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação
nativa,  tais  como  prevenção,  combate  e  controle  do  fogo,  controle  da
erosão,  erradicação  de invasoras  e  proteção  de  plantios  com espécies
nativas;
b)  a  exploração  agroflorestal  sustentável  praticada  na  pequena
propriedade  ou  posse  rural  familiar  ou  por  povos  e  comunidades
tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e
não prejudique a função ambiental da área;
c)  a implantação de infraestrutura pública  destinada a esportes,  lazer e
atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais
consolidadas, observadas as condições estabelecidas nesta Lei;
d)  a  regularização  fundiária  de  assentamentos  humanos  ocupados
predominantemente  por  população  de  baixa  renda  em  áreas  urbanas
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consolidadas, observadas as condições estabelecidas na Lei no 11.977, de
7 de julho de 2009;
[...]
XVII  –  nascente:  afloramento  natural  do  lençol  freático  que  apresenta
perenidade e dá início a um curso d’água;
XVIII  –  olho d’água:  afloramento natural  do lençol  freático,  mesmo que
intermitente;
XIX – leito regular:  a calha por onde correm regularmente as águas do
curso d’água durante o ano;
[...]
XXIV – pousio:  prática de interrupção temporária de atividades ou usos
agrícolas, pecuários ou silviculturais, por no máximo 5 (cinco) anos, para
possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrutura física do
solo; (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
[...]
Parágrafo  único.  Para  os  fins  desta  Lei,  estende-se  o  tratamento
dispensado  aos  imóveis  a  que  se  refere  o  inciso  V  deste  artigo  às
propriedades  e  posses  rurais  com  até  4  (quatro)  módulos  fiscais  que
desenvolvam atividades agrossilvipastoris, bem como às terras indígenas
demarcadas  e  às  demais  áreas  tituladas  de  povos  e  comunidades
tradicionais que façam uso coletivo do seu território.

Tais conceitos cruciais são para compreensão do sistema agrícola da região. Entre

eles o de uso alternativo do solo, que incide na modificação da vegetação nativa ou da

vegetação que a substituiu, por qualquer outra forma de ocupação humana. A alínea a do

inciso IX destaca que são de interesse social as ações necessárias à preservação da

vegetação nativa (SIRVINSKAS, 2018).

5. METODOLOGIA

5.1 Área de estudo, amostragem e fonte de dados

A  microrregião  Ilhéus  –  Itabuna,  também  conhecida  como  Região  Cacaueira,

possui quarenta e um municípios, e é uma das microrregiões que compõe a mesorregião

Sulbaiana, representada na Figura 3.



31

Figura 4 – Municípios da Bahia integrantes da amostra pesquisada

Fonte: IBGE, 2018. Elaboração da autora.

A Lei 8729/1993 define da seguinte forma a classificação do imóvel rural: pequena

propriedade  rural  de  1  a  4  módulos  fiscais;  média  propriedade de  4  a  15 e;  grande

propriedade as com mais de 15 módulos fiscais. 

Conforme Tabela 2 os municípios da região cacaueira Sul  baiana,  com maior

produção de cacau, possuem em sua maioria a medida de 20ha por módulo fiscal, com

exceção dos municípios de Itajú do Colônia e São José da Vitória.

Tabela 2 – Quantidade de módulo fiscal por município do Sul da Bahia, em 2019

MUNICÍPIO HA/MÓDULO FISCAL

Almadina 20

Arataca 20

Aurelino Leal 20

Barro Preto 20

Buerarema 20
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MUNICÍPIO HA/MÓDULO FISCAL

Camacan 20

Canavieiras 20

Coaraci 20

Floresta Azul 20

Ibicaraí 20

Ilhéus 20

Itabuna 20

Itacaré 20

Itajuípe 20

Itapé 20

Itapitanga 20

Jussari 20

Marau 20

Mascote 20

Santa Luzia 20

São José da Vitória 20

Ubaitaba 20

Una 20

Uruçuca 20

Pau Brasil 35

Itaju do Colônia 50

Fonte: INCRA, 2018. Elaboração da autoria.
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Seguindo este critério de classificação legal, bem como as medidas estabelecidas

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a maioria das roças

de cacau da região em estudo são classificadas como pequenas propriedades (Tabela 3).

Tabela 3 – Número de propriedades quanto ao tamanho na microrregião Ilhéus – Itabuna,
em 2019

Tamanho da propriedade Número de propriedades %
Pequena 10481 99

Média 63 0,6

Grande 3 0,03

Fonte: CEPLAC, 2019. Elaboração da autora.

Ressalta-se que esse critério também é utilizado para a seleção dos beneficiários

do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), cuja definição para

enquadramento é  ser  pequeno agricultor  de economia familiar,  proprietários,  meeiros,

posseiros ou arrendatários de até quatro módulos fiscais. 

De  acordo  com  CEPLAC  (2018),  a  microrregião  Ilhéus  –  Itabuna  produziram

1.402.738 arrobas de cacau,  em 2017,  sendo que 99% das propriedades localizadas

nessa microrregião são pequenas (Tabela 4).

Em outras palavras, a propriedades sob análise são classificadas como pequenas

propriedades.

Tabela 4 – Produção de cacau por município na microrregião Ilhéus – Itabuna, em 2019

Município Produção amêndoa (@)
Número de pequenas

propriedades

Ilhéus 251.090 1.999

Itacaré 116.944 916

Marau 103.790 781

Una 101.356 721

Itajuípe 87.449 634

Santa Luzia 71.292 496

Uruçuca 61.934 495

Buerarema 56.919 421

Canavieiras 48.602 404

Aurelino Leal 47.937 399
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Município Produção amêndoa (@)
Número de pequenas

propriedades

Arataca 46.560 391

Camacan 42.140 362

Pau Brasil 41.324 311

Itabuna 38.421 273

Barro Preto 38.367 265

Ubaitaba 37.847 247

Mascote 36.414 230

Coaraci 33.949 228

Ibicaraí 32.867 227

Floresta Azul 29.580 190

Itapitanga 22.412 164

Jussari 16.394 121

Almadina 15.699 86

São José da Vitória 11.490 83

Itapé 6.507 65

Itaju do Colônia 5.455 38

Total Resultado 1.402.738 10.547
Fonte: CEPLAC, 2019. Elaboração da autora.

Os dados primários foram obtidos por meio de aplicação de questionário a uma

amostra de produtores de cacau dos municípios de Ilhéus, Itacaré, Maraú, Una, Itajuípe,

Uruçuca, Buerarema, Canavieiras e Itabuna que aceitarem fazer parte desta pesquisa..

Esses municípios foram selecionados para análise, pois são representativos em

termos de número de propriedades e de produção, uma vez que representam cerca de

70% da produção da região sob análise. Além disso,  por estarem próximos facilita a

coleta de dados (Tabela 4). 

Assim,  foi  calculada  uma  amostra,  conforme  equação  1,  considerando  que  a

aplicação  dos  questionários  respeita  ao  método  estatístico  de  população  finita  com

amostragem aleatória simples com um nível de confiança de 90% e erro amostral de 10%

(GIL, 2002). 

n= δ2 p .q .N

e2 (N−1)+δ 2. p .
                                                                     (1)
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em que: 

n = tamanho da amostra;

δ 2 = nível de confiança escolhido;

p = probabilidade de o fenômeno ocorrer;

q = probabilidade complementar;

N = tamanho da população; e

e = erro máximo

Sendo assim, na Tabela 5 encontra-se o tamanho da amostra por municípios.

Tabela 5 – Quantidade de produtores participantes da pesquisa por municípios do Sul da
Bahia, em 2019

Município Amostra (Unidade)

Ilhéus 31

Itacaré 14

Marau 12

Una 11

Itajuípe 10

Uruçuca 8

Buerarema 6

Canavieiras 6

Itabuna 4
Fonte: CEPLAC, 2019. Elaboração da autora.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, e foi aplicado o

questionário da pesquisa aos produtores que assinaram a carta de anuência e aceitaram

participar da pesquisa (Anexo 2).

As entrevistas foram realizadas pessoalmente pela pesquisadora, em 2019, e todos

os produtores de cacau entrevistados tinham mais de 18 anos de idade.

Desse modo, para alcançar os objetivos da pesquisa foram coletadas informações

em questões estruturadas conforme os seguintes tópicos: I. Caracterização do produtor e

da propriedade, II. Financiamento e políticas públicas e III. Legislação (Anexo 1).

Os  dados  foram  tabulados  em  planilha  eletrônica  do  Excel  e  posteriormente

analisados por meio da estatística descritiva de respostas para cada questão.
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Também  foram  utilizados  dados  secundários  nesta  pesquisa  de  natureza

bibliográfica e documental. 

Estes  foram  obtidos  em  bancos  de  dados  digitais  como  Instituto  Brasileiro  de

Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e da

Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira (CEPLAC).

5.3 Caracterização do produtor e da propriedade

A análise sobre a caracterização do produtor e da propriedade envolve questões

relacionadas com escolaridade/formação do produtor ou do proprietário, idade, número de

dependentes e de pessoas que vivem na propriedade, função do produtor na propriedade,

anos que trabalha na propriedade e com o cacau e outras culturas, renda média mensal

com a atividade cacaueira e demais atividades, parcela da propriedade que é usada para

o cultivo do cacau e outras atividades, e localização da propriedade e assistência técnica

(Anexo 1).

5.4. Análise do financiamento e políticas públicas

A análise do financiamento e políticas públicas foi realizada por meio das questões

apresentados no questionário sobre "Financiamento e Políticas Públicas". 

Mais precisamente, foi questionado aos produtores sobre crédito para fomentar as

atividades na propriedade, obstáculos que limitam o acesso as fontes de financiamento,

políticas públicas que poderiam contribuir para o aumento da eficiência competitiva da

produção  de  cacau;  importância  das  políticas  públicas  e  importância  dos  órgãos

governamentais ou não governamentais para o desenvolvimento da cacauicultura (Anexo

1). 

5.5. Legislação Florestal

As questões sobre legislação florestal evolvem o conhecimento do produtor sobre a

legislação vigente e sua opinião sobre ela, fiscalização da propriedade, licenciamento e

cadastro ambiental.

Neste item também constam questões que envolvem as áreas de reserva legal e de

preservação permanente, bem como o código florestal brasileiro, no sentido de verificar o
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cumprimento da lei pelo produtor e sua percepção sobre a legislação florestal do país

(Anexo 1).

5.6. Análise de correlação

Também foram verificadas relações entre variáveis  (escolaridade, uso de crédito,

conhecimento  sobre  a  legislação  florestal,  concordância  sobre  a  legislação  florestal,

inscrição no CAR/CEFIR, recebimento de assistência técnica, idade, forma de aquisição

da propriedade, idade, renda,  tamanho da propriedade e parcela da área de cultivo do

cacau).  Tal  análise  se  deu através  do teste  de associação  qui-quadrado.  O nível  de

significância adotado foi de 5% (CORREA, 2017).

em que: 

X² = qui-quadrado teste;

o = frequência observada;

e = frequência esperada.

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos foram divididos em três tópicos. 

O  primeiro  tópico  refere-se  à  Caracterização  do  produtor,  da  propriedade  e

assistência técnica recebida nas pequenas propriedades de cacau da microrregião Ilhéus

– Itabuna. 

O  segundo  tópico,  aborda  o  Financiamentos  e  políticas  públicas  para  a

cacauicultura, ou seja, investigar a percepção dos produtores sobre as políticas públicas.

E no terceiro tópico analisa-se as questões referentes à Legislação Florestal, no

sentido  de  investigar o  conhecimento  e  a  percepção  do  produtor  de  cacau  sobre  a

legislação florestal e o cumprimento dela.



38

6.1. Caracterização do produtor, da propriedade e assistência técnica recebida nas

pequenas propriedades de cacau da microrregião Ilhéus – Itabuna

6.1.1 Caracterização do produtor e da propriedade

Observa-se  na  figura  4  que  a  maior  parte  dos  produtores  não  completaram  o

ensino  fundamental.  No  geral,  63%  dos  produtores  não  possuem  escolaridade  ou

frequentaram a  escola  por  no  máximo  4  anos.  O  município  de  Una  se  destaca  por

apresentar 82% dos pequenos produtores com faixa de escolaridade de até quatro anos.

Já o município vizinho, Canavieiras, se destaca pelo fator oposto. Isto porque 50% dos

pequenos  produtores  frequentaram  a  escola  de  5  a  8  anos,  estando  próximos  da

conclusão do ensino fundamental. Por outro lado, dos nove municípios, apenas Ilhéus,

Itajuípe, Uruçuca e Buerarema possuem produtores com educação formal por mais de 12

anos.

Figura  5 – Escolaridade  dos  produtores  de  cacau  do  Sul  da  Bahia,  em  2019,  por
município, em %

Fonte: Dados da pesquisa (2019). Elaboração da autora.

No caso dos produtores de cacau do Sul da Bahia a baixa escolaridade pode ser

tanto causa como efeito dos entraves ao desenvolvimento dessa atividade, pois segundo

Jaume Trilla (2008), a educação formal é responsável por desenvolver no ser humano

diversas potencialidades. Permite que o indivíduo decifre os códigos de conhecimento

produzido ao longo de séculos, possibilitando um vasto acesso a informações.

Quanto  a  idade,  observa-se  na  figura  5  que  a  maior  parte  dos  produtores
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possuem mais de 41 anos de idade (juntos somam 83%). No geral, 47% possuem de 41 a

60 anos, e 39% mais de 61 anos. Apenas 14% têm menos de 40 anos de idade. O

município  de  Canavieiras  se  destaca  com  a  maior  quantidade  de  jovens  produtores

(33%). Una, é o município que apresenta o maior número de produtores com mais de 61

anos (64%).

Figura 6 – Idade dos produtores de cacau do Sul da Bahia, em 2019, por município em %

Fonte: Dados da pesquisa (2019). Elaboração da autora.

O alto índice de envelhecimento dos produtores pode significar o declínio dessa

atividade na região, caso os mais jovens não se engajem em dar continuidade a esta

lavoura que faz parte da cultura da região, conforme observou  Lourdes Berthol Rocha

(2008).

No  quesito  número  de  dependentes,  49%  dos  produtores  possuem  até  3

dependentes diretos. Já 41% possuem de 4 a 7 dependentes. Apenas o município de

Itacaré apresenta produtor com mais de 11 dependentes, o que representa 1% no geral

(Tabela 6).

A  grande  maioria  dos  produtores  (92%)  residem  na  propriedade  rural.  Foi

constatado, também, que em 73% das propriedades residem até 5 pessoas, e em 23%,

vivem de 6 a 11 pessoas (Tabela 6). 

Quando questionado ao produtor qual a função que ele exercia na propriedade,.

45% se afirmaram donos, 30% posseiros e 17% gerentes. Neste quesito se destacam as

cidades  de  Ilhéus  e  Maraú.  O  primeiro  município  apresentou  74%  de  produtores

posseiros, e a segunda 100% de proprietários (Tabela 6). 

Nota-se que a grande quantidade de posseiros sinaliza uma fragilidade na fruição
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do direito  a  propriedade dos imóveis rurais  na região,  o  que exclui  esse produtor  do

acesso  a  diversas  políticas  públicas,  e  consequentemente  ao  seu  desenvolvimento

econômico e da região.

No quesito de tempo de trabalho com o cacau os resultados foram bem dispersos.

No geral, 12% trabalham de 21 a 30 anos com o cacau, 15% trabalham até 10 anos, 16%

de 31 a 40 anos, 22% de 11 a 20 anos, e 35% trabalham a mais de 41 anos com o cacau.

Nesse sentido destaca-se o município de Uruçuca, onde 37% trabalham de 31 a 40 anos

e 63% a mais de 41 anos, valores bem acima da média (Tabela 6).

Nota-se que a maioria dos produtores possuem grande experiência com a lavoura. 

Percebe-se ainda que os produtores possuem considerável tempo de permanência

na mesma propriedade. Questionados a quanto tempo trabalham no local observou-se

que 20% trabalham na referida propriedade a até 5 anos, 40% de 6 a 15 anos e 40% a

mais de 16 anos. Destacou-se aqui o município de Maraú, onde 83% de seus pequenos

produtores trabalham na mesma propriedade a mais de 16 anos (Tabela 6).
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Tabela 6 – Percentual de produtores quanto as características das propriedades e ao cultivo de cacau por município do Sul da Bahia, 

em 2019

ITEM CARACTERIZAÇÃO MUNICÍPIOS

– – ILHÉUS ITACARÉ MARAÚ UNA ITAJUÍPE URUÇUCA BUERAREMA CANAVIEIRAS ITABUNA GERAL

Número de
dependentes

Até 3 61 29 42 27 40 50 83 50 75 49

De 4 a 7 26 64 50 55 60 50 0 33 25 41

De 8 a 10 13 0 8 18 0 0 17 17 0 9

Mais de 11 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1

Número de
pessoas que

vivem na
propriedade

Até 5 77 79 83 73 70 75 50 50 75 73

De 6 a 11 23 14 17 27 10 25 33 50 25 23

De 12 a 17 0 0 0 0 20 0 17 0 0 3

De 18 a 25 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1

Função na
propriedade

Dono 19 36 100 64 50 37 34 67 25 45

Gerente 7 14 0 9 30 51 33 33 25 17

Arrendatário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Posseiro 74 43 0 9 10 12 0 0 0 30

Outros 0 7 0 18 10 0 33 0 50 8

Vive na
propriedade?

Sim 100 100 83 100 90 75 83 83 75 92

Não 0 0 17 0 10 25 17 17 25 8

Tempo de
trabalho com o

Até 10 3 44 0 18 20 0 33 16 25 15

De 11 a 20 35 14 25 18 20 0 17 17 25 22

De 21 a 30 3 7 16 9 20 0 50 17 25 12
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ITEM CARACTERIZAÇÃO MUNICÍPIOS

– – ILHÉUS ITACARÉ MARAÚ UNA ITAJUÍPE URUÇUCA BUERAREMA CANAVIEIRAS ITABUNA GERAL

cacau (anos)

De 31 a 40 16 14 17 9 20 37 0 0 25 16

Mais de 41 43 21 42 46 20 63 0 50 0 35

Tempo de
trabalho na
propriedade

(anos)

Até 5 9 28 0 18 20 63 33 33 25 20

De 6 a 15 68 36 17 18 50 0 17 33 50 40

Mais de 16 23 36 83 64 30 37 50 34 25 40

Parcela da
propriedade

com cacau (Ha)

– 6 Ha 4 Ha 6 Ha 5 Ha 19 Ha 21 Ha 10 Ha 2 Ha 9 Ha 9 Ha

Forma de
aquisição da
propriedade

Adquirida 23 29 25 64 70 51 50 67 25 40

Herdada 0 14 75 18 20 12 50 33 75 23

Contrato de parceria
agrícola

0 7 0 0 0 12 0 0 0 2

Ocupação 77 43 0 18 10 25 0 0 0 34

Outros 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1
Fonte: Dados da pesquisa (2019).
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Observa-se na figura 6 que 40% dos produtores cultivam apenas cacau em

suas roças, demonstrando a importância dessa lavoura para esses cacauicultores.

Assim, o cacau é a principal fonte de renda dessas propriedades. (Tabela 6).

Figura  7 – Proporção do cultivo de cacau em relação a outras culturas produzido
nas propriedades do sul da Bahia em 2019

Fonte: Dados da pesquisa (2019). Elaboração da autora.

Dentre  as  propriedades  analisadas,  60% cultivam  cacau  e  outras  culturas

(figura 6), sendo que as culturas que mais se destacaram em Ilhéus foram a banana

e a mandioca. Em Itacaré destacou-se a banana, a mandioca, o açaí e o coco; em

Maraú foi a mandioca; em Una, coco, banana e seringa; em Itajuípe nota-se a forte

presença  do  gado  de  corte  e  de  leite  e mandioca;  em Uruçuca,  destacou-se  a

produção do açaí, banana e mandioca; em Buerarema, mandioca; em Canavieiras

banana e coco; e em Itabuna hortaliças em geral. Contudo, em média, 9 ha das

roças são destinadas ao cultivo do cacau.

Verificou-se  que  também  é  dispersa  a  proporção  entre  o  tamanho  das

pequenas propriedades, pois 29% apresentam até 5 ha, 29% de 6 ha a 10 ha, 11%

de 11 ha a 15 ha,  7% de 16 ha a 20 ha e 24% mais de 21 ha.  Contudo,  por

município existe certa homogeneidade. Em Ilhéus, 62% das propriedades possuem

entre 6 ha a 10 ha. Em Itacaré, 36% possuem até 5 ha. Entre as propriedades com

menos de 5 ha destacou-se Maraú, que possui 67% das propriedades com esse

tamanho. Em Una, 46% das propriedades possuem entre 11 ha e 15 ha. Itajuípe,

Uruçuca,  Buerarema  e  Itabuna  se  apresentam  fora  da  média,  onde  possuem,
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respectivamente, 40%, 50%, 66% e 75% de suas pequenas propriedades com mais

de 21 ha.  Em Canavieiras  50% das propriedades possuem entre  6 ha  a 10 ha

(Figura 7).

Figura  8 – Tamanho das propriedades (ha) que cultivam o cacau no sul da Bahia
em 2019, por município, em %

Fonte: Dados da pesquisa (2019). Elaboração da autora.

Questionados qual a forma de aquisição da propriedade, 40% afirmaram ter

adquirido/comprado; 23% herdado; 2% têm posse através de contrato de parceria

agrícola/meação e 34% por ocupação. Em Ilhéus e Itacaré a maior parte das roças

são possuídas por ocupação, 77% e 43% respectivamente. Em Maraú, Buerarema e

Itabuna se destaca a obtenção da propriedade por processo sucessório, onde 75%,

50% e 75%, respectivamente,  foram adquiridas  através de herança.  Buerarema,

Uruçuca,  Una,  Itajuípe e Canavieiras  apresentaram, respectivamente,  64%, 70%,

51%, 50% e 67% de propriedades compradas (Tabela 6).

Sobre o modelo de mão de obra empregado, verificou-se que na maior parte

das propriedades destacou-se a  mão de obra familiar  (52%).  Já  24% contratam

funcionários por remuneração variável, que engloba diaristas e empreiteiros, 13%

sob  o  regime  celetista  e  11%  por  contrato  de  parceira  agrícola/meeiro.  Os

municípios de Ilhéus, Itacaré, Maraú, Una e Canavieiras seguem a média geral, e

possuem mão de obra familiar, respectivamente, em 55%, 72%, 75%, 73% e 50% de

suas pequenas propriedades. Já Itajuípe possui como celetista 50% de sua mão de

obra. Em Uruçuca predomina a remuneração variável (empreiteiros, diaristas, etc)
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(38%). Buerarema e Itabuna possuem um equilíbrio entre mão de obra celetista e

por parceria agrícola (Figura 8).

Figura 9 – Modelo de mão de obra empregada pelos produtores de cacau do Sul da
Bahia, em 2019, por município, em %

Fonte: Dados da pesquisa (2019). Elaboração da autora.

A renda média mensal com o cacau representa 63,48% da renda do produtor

com a terra, ao passo que todas os outros cultivos representam juntos 36,52%. Isto

demonstra, mais uma vez, a importância do cultivo do cacau para os produtores do

Sul da Bahia (Tabela 7).

Tabela 7 – Renda média mensal dos produtores de cacau nos municípios do sul da
Bahia em 2019, em reais  

MUNICÍPIOS ITENS

– Renda média com o cacau Renda média com outras
culturas

ILHÉUS 880 404

ITACARÉ 332 290

MARAÚ 793 150

UNA 757 727

ITAJUÍPE 1.626 1.960

URUÇUCA 3.444 1.039

BUERAREMA 2.362 0
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MUNICÍPIOS ITENS

CANAVIEIRAS 413 0

ITABUNA 1.017 1.875

GERAL 1.292 0

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Os  produtores  com  maior  renda  obtida  com  a  cultura  do  cacau  estão

localizados nos municípios de Uruçuca e Buerarema. Apenas o município de Itabuna

apresentou renda superior com outras culturas do que com o cacau. Já Itacaré e

Canavieiras  possuem  rendas  abaixo  da  média,  em  ambos  cultivos,  ainda  com

predominância do cacau (Tabela 7).

6.1.2. Assistência técnica recebida

 As questões relativas à assistência técnica recebida pelo produtor durante

todo período em que trabalhou na propriedade sob estudo apresenta-se na figura 9.

Figura 10 –Propriedades de cacau que receberam assistência técnica, em 2019, por
município, do Sul da Bahia em %

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Conforme apresentado na figura 9, 65% dos produtores não receberam, em

nenhuma ocasião, assistência técnica em sua propriedade. Os municípios de Ilhéus,

Itajuípe,  Buerarema  e  Canavieiras,  estão  acima  da  média,  e  figuram  como  os
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municípios que mais se beneficiaram de programas assistenciais. Já as roças dos

municípios de Itacaré, Maraú, Una, Uruçuca e Itabuna são as que menos receberam

assistência.

Quase  que  para  a  totalidade  dos  entrevistados,  a  assistência  técnica  é

importante para a propriedade, mas segundo os entrevistados quando os órgãos são

contatados, os responsáveis não comparecem na propriedade para assistência.

Quando  questionado  sobre  a  frequência  do  recebimento  de  assistência

técnica,  os  resultados  são  expressivos.  Verificou-se  que  entre  os  35%  que

receberam  assistência  técnica  (figura  9),  66%  afirmam  que  tal  oferta  ocorre

raramente, sendo realizada uma vez ao ano, ou menos (Figura 10).

Figura 11 – Frequência de assistência técnica recebida nas pequenas propriedades
de cacau dos municípios do sul da Bahia, em 2019 

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Na Tabela  8,  observa-se  os  órgãos que  prestaram assistência  técnica  às

pequenas propriedades de cacau no Sul da Bahia, em 2019, por município.
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Tabela 8 – Frequência (%) de citações dos órgãos que prestaram assistência técnica às pequenas propriedades de cacau nos 
municípios do sul da Bahia, em 2019 

ÓRGÃOS MUNICÍPIOS

– ILHÉUS ITACARÉ MARAÚ UNA ITAJUÍPE URUÇUCA BUERAREMA CANAVIEIRAS ITABUNA TOTAL

Embrapa 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3

EBDA 20 0 0 0 25 0 0 0 0 11

ADAB 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Associação Rural 0 0 0 0 0 0 0 33 0 2

ONG’s
40 0 0 0 0 0 0 0 0 17

Empresas privadas 0 0 0 0 25 0 0 0 0 3

CEPLAC 26 50 100 100 25 100 33 67 100 50

SENAI – CACAU 0 50 0 0 0 0 0 0 0 3

Outros 0 0 0 0 25 0 67 0 0 8

Fonte: Dados da pesquisa (2019).
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Para as 35% propriedades que receberam assistência técnica, a CEPLAC foi

o órgão mais citado por 50% dos produtores entrevistados, especialmente de Maraú,

Una, Uruçuca e Itabuna, onde foi o único órgão citado (Tabela 8).

As ONG’s no município de Ilhéus forneceram 17% da assistência recebida. Já

a EBDA foi citada nos municípios de Ilhéus e Itajuípe por, respectivamente, 20% e

25% dos produtores. As associações rurais destacam-se em Canavieiras, somando

33% da assistência recebida naquele município (Tabela 8).

6.2. Financiamentos e políticas públicas voltadas para o cacau nas pequenas

propriedades no Sul da Bahia

6.2.1. Linhas de crédito 

Entre todas as propriedades, apenas 25% utilizaram alguma linha de crédito

voltada para o cacau. Em Una, Maraú, Canavieiras e Itajuípe estão os produtores

que  mais  aderiram  a  créditos  para  o  cacau,  com  45%,  42%,  33%,  30%,

respectivamente, que responderam sim (Tabela 9).

Tabela 9 – Linhas de crédito para fomentar a atividade cacaueira  no Sul da Bahia,
em 2019, por município, em %

MUNICÍPIOS Uso de linha de crédito para a cacauicultura

– Sim Não

ILHÉUS 26 74

ITACARÉ 7 93

MARAÚ 42 58

UNA 45 55

ITAJUÍPE 30 70

URUÇUCA 12 88

BUERAREMA 0 100

CANAVIEIRAS 33 0

ITABUNA 0 0

GERAL 25 75

Fonte: Dados da pesquisa (2019).
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Como pode ser observado, poucos produtores contrataram empréstimos para

investir em suas roças de cacau. E, muitas são as variáveis que interferem nessa

dinâmica, e algumas delas foram investigadas, conforme apresentado na Tabela 10

A  Tabela  10  mostra  que  cerca  de  80%  dos  entrevistados  reconhece  a

existência de linhas de crédito adequadas voltadas para a cacauicultura no Brasil.

Para  a  maior  parte  dos  produtores  os  grandes  entraves  residem  no  processo

burocrático para obtenção de crédito,  com excesso de exigências, a exemplo de

fiador, avalista, dentre outros sistemas de garantia.

A dificuldade em comprovar documentalmente a propriedade da terra também

foi citada por 57% dos entrevistados. Este fator traz consequências negativas, uma

vez  que  impede  o  acesso  a  todo  tipo  de  financiamento,  e  dificulta  inclusive  o

mapeamento estatal para realização de políticas públicas específicas. Ilhéus, Una,

Itajuípe,  Buerarema  e  Itabuna  foram  os  municípios  que  mais  apresentaram

dificuldades relativas ao direito de propriedade (Tabela 10).

Lado outro, para 57% dos entrevistados disseram que o rigor da legislação

ambiental não representa óbice ao acesso às linhas de crédito (Tabela 10).
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Tabela 10 – Limitações ao acesso às fontes de financiamento para a atividade cacaueira nas propriedades dos municípios do Sul da 
Bahia, em 2019, em %

LIMITAÇÕES MUNICÍPIOS

– ILHÉUS ITACARÉ MARAÚ UNA ITAJUÍPE URUÇUCA BUERAREMA CANAVIEIRAS ITABUNA GERAL

– SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO

Inexistência de linhas
de crédito adequadas
às necessidades da
atividade cacaueira

29 71 14 86 17 83 18 82 20 80 12 88 50 50 0 100 50 50 23 77

Dificuldades ou
entraves burocráticos

para se utilizar as
fontes de

financiamento
existentes

77 23 93 7 50 50 91 9 90 10 88 12 83 17 100 0 75 25 81 19

Exigência de
aval/garantias por

parte das instituições
de financiamento

74 26 93 7 67 33 82 18 80 20 88 12 100 0 100 0 50 50 80 20

Entraves fiscais que
impedem o acesso às

Fontes oficiais de
financiamento

74 26 86 14 75 25 91 9 60 40 88 12 50 50 100 0 75 25 77 23

Rigor da legislação
ambiental

39 61 57 43 42 58 55 45 10 90 75 25 83 17 0 100 25 75 43 57
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LIMITAÇÕES MUNICÍPIOS

– ILHÉUS ITACARÉ MARAÚ UNA ITAJUÍPE URUÇUCA BUERAREMA CANAVIEIRAS ITABUNA GERAL

– SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO

Outros – propriedade
não possui a

documentação
regularizada

71 29 29 71 58 42 73 27 70 30 12 88 67 33 17 83 100 0 57 43

Fonte: Dados da pesquisa (2019)4.

4  N = não, S=Sim, P=Parcialmente.
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6.2.2. Percepção acerca das políticas públicas

 

Inicialmente,  nesse  subtópico,  buscou-se  compreender  quais  as  ações

estatais poderiam ser tomadas, na visão do produtor, para o avanço da atividade

cacaueira, conforme Tabela 11.
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Tabela 11 – Grau de importância das Políticas Públicas que poderia contribuir para o aumento da eficiência competitiva da produção de 
cacau nas propriedades do Sul da Bahia, em 2019, por município, em %

ITENS Grau de importância nos municípios

– ILHÉUS ITACARÉ MARAÚ UNA ITAJUÍPE URUÇUCA BUERAREMA CANAVIEIRAS ITABUNA GERAL

– 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

Programas de
capacitação profissional e

treinamento técnico

3 10 19 68 7 14 21 58 0 8 58 34 9 9 27 55 0 10 20 70 0 12 25 63 17 0 0 83 0 17 17 66 0 0 25 75 4 10 25 61

Melhorias na educação
básica

3 3 10 84 7 7 29 57 8 17 33 58 9 9 18 64 10 10 0 80 0 12 25 63 0 0 17 83 17 33 17 33 0 0 25 75 6 9 18 67

Programas de apoio à
consultoria técnica

3 3 19 75 7 14 21 58 0 8 42 50 9 9 27 55 0 10 20 70 0 12 25 63 17 17 0 66 0 17 33 50 0 25 25 50 4 10 24 62

Estímulos à oferta de
serviços tecnológicos

3 0 26 71 7 14 21 42 0 17 25 58 9 8 45 38 0 10 20 70 0 12 25 63 17 17 33 33 0 17 33 50 0 0 25 75 4 9 27 60

Programas de acesso à
informação (produção,
tecnologia, mercados,

etc.)

3 0 26 71 7 14 21 58 0 17 33 50 9 9 27 55 0 10 20 70 0 12 25 63 17 17 0 66 0 17 33 50 25 0 25 50 5 9 25 61

Linhas de crédito e outras
formas de financiamento

(crédito subsidiado)
0 6 13 84 0 7 0 93 17 8 17 58 0 9 36 55 20 0 20 60 0 0 25 75 17 17 33 33 0 0 17 83 0 0 25 75 5 6 18 71

Política de preço mínimo 26 10 10 54 29 7 0 64 33 25 17 25 54 0 0 46 40 10 20 30 25 12 12 51 17 0 0 83 0 33 50 17 25 0 0 75 29 11 11 49

Políticas de estoques
reguladores

59 6 16 19 50 21 0 29 42 25 25 8 37 0 27 36 50 30 10 10 63 12 0 25 83 17 0 0 50 33 17 0 50 0 0 50 50 15 13 20

Incentivos fiscais 10 3 10 77 0 7 0 93 0 17 42 41 0 9 18 73 20 40 10 30 0 0 0 100 0 33 33 34 0 17 0 83 0 0 0 100 5 12 13 70

Disponibilidade de mudas
de qualidade

(infraestrutura botânica)
0 0 3 77 0 0 7 93 17 8 8 67 0 0 18 82 0 10 0 90 0 0 0 100 0 17 33 50 0 0 0 100 25 0 25 50 3 0 8 89
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ITENS Grau de importância nos municípios

– ILHÉUS ITACARÉ MARAÚ UNA ITAJUÍPE URUÇUCA BUERAREMA CANAVIEIRAS ITABUNA GERAL

– 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

Outro 74 0 0 26 100 0 0 0 67 0 0 33
10
0

0 0 0 100 0 0 0
10
0

0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 50 0 25 25 86 0 1 13

Fonte: Dados da pesquisa (2019)5. 

5  Grau de importância = (0) se for irrelevante, (1) para baixa importância, (2) para média importância e (3) para alta importância.
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Constatou-se que ações voltadas para a educação,  seja ela  técnica ou de

conteúdos da educação básica possuem alta importância na visão dos pequenos

produtores  de  cacau.  Altos  índices  de  importância  foram  atribuídos  à  possíveis

programas  de  capacitação  profissional  e  treinamento  técnico,  melhorias  na

educação básica, programas de apoio à consultoria técnica, estímulos à oferta de

serviços tecnológicos e programas de acesso à informação (produção, tecnologia,

mercados, etc.) (Tabela 11).

Não obstante considerarem o processo de adesão a empréstimos um caminho

excessivamente  burocrático  (Tabela 10),  de acordo com 71% dos produtores as

políticas públicas relacionadas a linhas de crédito e outras formas de financiamento

(crédito  subsidiado)  possuem  alta  importância  para  o  desenvolvimento  da

propriedade (Tabela 11). Apenas 5% afirmam que tal política é irrelevante.

Sobre  a  política  de  preço  mínimo  para  o  cacau,  29%  dos  entrevistados

entenderam ser irrelevante, 11% de pouca importância, 11% de média importância e

49%  atribuíram  alta  importância.  Alguns  entrevistados relataram  melhoras  na

economia familiar quando a política de preço mínimo do cacau foi implementada no

ano de 2013 (Tabela 11).

Para a possibilidade de estabelecer-se uma política reguladora de estoques

para  o  cacau,  50% consideram irrelevante,  15% de  pouca  importância,  13% de

média importância e 20% de alta importância (Tabela 11).

Os incentivos fiscais e a disponibilidade de mudas de qualidade foram políticas

apontadas predominantemente como de alta importância em todos os municípios.

No total geral 70% e 89% dos produtores entrevistados, respectivamente, atribuíram

nota máxima (Tabela 11).

Na  Tabela  12,  apresenta-se  a  opinião  dos  produtores  aferida  em grau  de

importância,  sobre  políticas  públicas  já  implementadas  e  que  foram  ou  são

aplicáveis ao cacau.

Verificou-se  que  a  política  pública  melhor  avaliada  foi  o  programa  de

agricultura familiar. No total geral, 55% dos produtores entrevistados atribuíram alta

importância. O programa parece ter sido mais eficaz entre os produtores de Una,

onde 64% atribuíram-no nota máxima. No entanto, em Itabuna e Itajuípe o programa

possui os maiores índices de irrelevância, com 75% e 50%  respectivamente (Tabela

12).
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O  PROCACAU  e  o  PBTA  foram  considerados  irrelevantes  por,

respectivamente, 78% e 93% dos produtores. Considerando as reações no momento

da coleta de dados,  é possível  afirmar que tal  irrelevância se dá mais razão do

desconhecimento  quanto  a  existência  dos  programas,  e  menos  por  uma  visão

negativa deles. Das duas maneiras, o PROCACAU e o PBTA parece não ter atingido

de maneira relevante aos pequenos produtores (Tabela 12).

O mesmo não se pode afirmar do Plano de Recuperação Econômico Rural da

Lavoura  Cacaueira,  pois  mesmo  afirmando  conhecê-lo,  24%  dos  entrevistados

consideraram irrelevante, 22% com pouca importância, 30% com média importância

e 24% com alta importância (Tabela 12). 
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Tabela 12 – Grau de importância de Políticas Públicas voltadas para o cacau em 2019, por município, em %

ITENS Grau de importância nos municípios

– ILHÉUS ITACARÉ MARAÚ UNA ITAJUÍPE URUÇUCA BUERAREMACANAVIEIRAS ITABUNA GERAL

– 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

PROCACAU 84 6 10 0 86 7 0 7 67258 0 55 9 927 90 10 0 0 75 0 25 0 67 0 0 33 83 0 0 17 100 0 0 0 78 8 7 7

Plano de
Recuperação
Econômico

Rural da
Lavoura

Cacaueira

32 6 2933 14 14571542508 0 1836046 10 205020 0 256213 33 0 17 50 33 50 0 17 0 25502524223024

PBTA 97 0 3 0 100 0 0 0 92 0 8 0 73 9 9 9 80 10 0 10 88 0 12 0 83 0 0 17 100 0 0 0 100 0 0 0 93 0 4 3

Programa de
agricultura

familiar
19102942 14 21145133 8 85118 9 964 50 101030 25 121251 33 0 17 50 33 0 33 34 75 0 0 2527101855

Outros 97 0 3 0 100 0 0 0 92 0 0 8 82 0 018100 0 0 0
10
0

0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 96 0 1 3

Fonte: Dados da pesquisa (2019)6. 

6  Grau de importância = (0) se for irrelevante, (1) para baixa importância, (2) para média importância e (3) para alta importância.
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Tabela 13 – Importância das Políticas Públicas voltadas para o cacau no Sul da Bahia em 2019, por município, em %

ITENS Grau de importância nos municípios

– ILHÉUS ITACARÉ MARAÚ UNA ITAJUÍPE URUÇUCA BUERAREMA CANAVIEIRAS ITABUNA GERAL

– 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

Aumentar a
renda com o

cacau
23 6 39 32 29 7 50 14 0 42 33 25 9 0 45 46 60 0 10 30 0 37 50 13 17 0 17 66 0 50 33 17 25 0 25 50 20 14 36 30

Aumentar
as

exportações
62 6 16 16 36 7 50 7 33 42 17 8 28 0 36 36 50 20 10 20 1 37 50 12 66 0 17 17 0 17 66 17 25 0 25 50 40 14 28 18

Aumentar a
produção 23 6 35 36 29 7 50 14 0 42 25 33 9 18 45 28 50 10 10 30 0 37 50 13 17 0 17 66 0 17 67 16 25 0 25 50 19 15 36 30

Melhorar a
qualidade

de vida sua
e de sua
família

23 6 35 64 29 7 50 14 0 42 42 16 9 9 45 37 70 20 10 0 0 37 50 13 17 0 17 66 0 50 33 17 50 25 0 25 22 18 35 25

Fonte: Dados da pesquisa (2019)7.

7  Grau de importância = (0) se for irrelevante, (1) para baixa importância, (2) para média importância e (3) para alta importância.
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Na Tabela 13 apresenta-se a importância dessas políticas para aumentar a

renda, as exportações, a produção e melhorar a qualidade de vida do produtor e de

sua família.

Predominantemente  para  os  produtores  esses  programas  contribuíram  de

maneira mediana para aumentar a renda com o cacau, a produção e melhorar a

qualidade de vida sua e de sua família. Contudo, prevaleceu os que consideraram

irrelevantes para o aumento das exportações (Tabela 13).

Quanto a importância de diversos órgãos no desenvolvimento da cacauicultura

nas pequenas propriedades pôde-se notar que as associações rurais foram as mais

bem avaliadas, sendo consideradas de alta importância para 59% dos pequenos

produtores  de  cacau.  Nos  municípios  de  Itacaré,  Una  e  Buerarema  receberam,

respectivamente, 79%, 73% e 66% dos produtores atribuíram grau de importância

máxima. Em Uruçuca nota-se o pior entendimento sobre as associações rurais, onde

25% as consideraram irrelevantes. Vale lembrar, que conforme Tabela 6, Uruçuca

foi  um dos municípios que apresentaram maiores áreas nas propriedades rurais.

Isso  talvez  justifique,  ao  contrário  dos  outros  municípios,  o  desprestígio  das

associações rurais notado neste município (Tabela 14).
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Tabela 14 – Grau de importância de órgãos para o desenvolvimento da cacauicultura no Sul da Bahia, em 2019, por município, em %

ITENS Grau de importância nos municípios

– ILHÉUS ITACARÉ MARAÚ UNA ITAJUÍPE URUÇUCA BUERAREMA CANAVIEIRAS ITABUNA GERAL

– 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

CEPLAC 45 6 26 23 14 0 71 15 17 42 25 16 18 36 0 46 10 20 50 20 0 25 62 13 33 0 50 17 17 50 0 33 0 25 75 0 24 19 36 21

IBAMA 6 19 23 52 7 14 43 36 17 8 17 58 27 27 27 19 10 0 30 60 25 37 37 1 17 33 17 33 17 50 17 16 25 0 25 50 14 20 26 40

EMBRAPA 85 6 3 6 72 7 0 21 67 0 25 8 55 9 0 36 50 20 10 20 76 0 12 12 66 17 17 0 33 17 0 50 50 0 50 0 66 8 10 16

EBDA 69 19 6 6 72 7 0 21 42 17 8 33 55 9 18 18 60 10 0 30 76 12 0 12 83 0 0 17 66 17 0 17 50 0 0 50 63 13 5 19

ADAB 48 10 26 16 79 0 0 21 58 17 8 17 46 18 18 18 0 20 20 60 63 0 37 0 50 0 17 33 33 33 17 17 25 0 0 75 47 11 18 24

Associação rural 23 16 26 35 0 7 14 79 17 25 25 33 9 0 18 73 10 10 30 50 25 12 25 38 17 0 17 66 17 17 17 49 0 25 25 50 15 13 23 59

SEBRAE 75 3 3 19 86 0 0 14 50 8 25 17 28 9 9 54 70 10 10 10 51 12 0 37 67 0 33 0 34 33 0 33 50 25 0 25 70 8 0 22

ONG’S 22 10 23 45 50 29 14 7 42 8 17 17 46 9 9 36 80 10 0 10 64 12 12 12 67 0 33 0 100 0 0 0 25 50 25 0 49 13 16 22

Ministério do
Meio Ambiente 42 29 16 13 36 43 14 7 25 33 17 25 28 18 45 9 30 0 30 40 13 50 37 0 17 17 33 33 50 17 33 0 50 25 25 50 31 27 25 17

Ministério do
Desenvolvimento

Agrário
38 26 23 13 36 43 14 7 25 33 25 17 37 18 18 27 30 0 30 40 13 37 50 0 0 17 50 33 17 33 33 17 0 25 50 25 29 26 27 18
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ITENS Grau de importância nos municípios

– ILHÉUS ITACARÉ MARAÚ UNA ITAJUÍPE URUÇUCA BUERAREMA CANAVIEIRAS ITABUNA GERAL

– 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

Ministério do
Desenvolvimento,

Indústria e
Comércio

52 29 13 6 36 43 14 7 33 17 33 17 28 27 36 9 30 0 30 40 13 37 50 0 0 17 50 33 17 33 33 17 0 25 25 50 33 26 26 15

Secretarias de
agricultura

29 16 32 23 7 14 36 43 42 8 8 42 18 9 36 37 50 0 20 30 12 25 63 0 17 0 17 66 33 17 50 0 0 25 25 50 25 13 31 31

Universidades 29 23 16 32 0 0 14 86 8 25 25 42 18 9 18 55 20 20 20 40 12 0 0 88 0 0 20 80 17 0 17 66 0 25 50 25 16 14 19 51

Cooperativas de
produtores

45 3 13 39 57 14 14 15 17 17 17 49 36 9 18 37 10 30 0 60 25 0 12 63 0 0 33 67 67 0 17 16 25 0 0 75 35 9 14 42

Empresas
privadas

55 13 16 16 36 43 7 14 8 17 33 42 9 9 45 37 10 30 20 40 12 0 50 38 17 0 17 66 50 0 33 17 0 25 0 75 29 17 24 30

Outros 94 0 0 6 100 0 0 0 92 0 0 8 91 0 0 9 100 0 0 0 88 0 0 12100 0 0 0 83 17 0 0 75 0 0 25 93 1 0 6

Fonte: Dados da pesquisa (2019)8. 

8  Grau de importância = (0) se for irrelevante, (1) para baixa importância, (2) para média importância e (3) para alta importância.
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A universidade (em conjunto) foi a segunda melhor avaliada apontada por 51%

dos produtores como de alta importância para o desenvolvimento da cacauicultura.

Em Canavieiras , Buerarema , Itacaré e Uruçuca, e se apresentaram bem acima da

média, onde 66%, 86%, 86% e 88%,  respectivamente, apontaram as universidades

como  altamente  importante.  Os  produtores  de  Ilhéus,  cidade  mais  próxima  aos

centros de ensino superior da região, foi que pior as avaliaram, sendo consideradas

irrelevantes por 29% (Tabela 14).

Já as cooperativas de produtores são altamente importantes para 42% dos

entrevistados.  Nota-se  um comportamento  aparentemente  extremista,  onde  35%

consideraram irrelevantes tais cooperativas. Pelo que se pôde notar no momento da

coleta de dados, tal comportamento pode ser explicado pela falta de contato de boa

parte dos produtores com qualquer cooperativa, e os que tiveram, em sua maioria

aprovaram (Tabela 14).

O  IBAMA  foi  o  quarto  órgão  melhor  avaliado,  apontado  como  altamente

importante por 40% dos produtores, de média importância por 26%, de importância

por  20%  e  irrelevantes  por  14%.  Una  foi  o  município  onde  os  produtores  pior

avaliaram o órgão (27% de irrelevante) (Tabela 14).

Em quinto lugar no ranking apareceu as secretarias de agricultura (estadual e

municipais), sendo consideradas de alta importância por 31%. Em seguida temos as

empresas privadas com 30% de alta importância e 29% de irrelevância (Tabela 14). 

A EBDA, SEBRAE e ONG’s e ADAB possuem respectivamente 19%, 22%,

22% e 24% de alta importância, contra 63%, 70%, 49% e 47% de irrelevância. Aqui

é  possível  existir  a  mesma  problemática  das  cooperativas  de  produtores,

evidenciando mais desconhecimento do que insatisfação (Tabela 14).

A CEPLAC notadamente era o órgão mais conhecido pelos produtores e o que

eles demonstram ter mais conhecimento a respeito. Mesmo assim foi considerada

de pouca importância por 19%, de alta importância por 21%, irrelevante por 24%, e

de média importância por 36%. Muito se ouviu de bom ou ruim, mas era o órgão que

mais  presente  estava  nas  roças  de  cacau.  Os  produtores  que  pior  avaliou  a

CEPLAC foram do município de Ilhéus, com 45% de irrelevância. Os que melhor

avaliaram foi de Una, com 46% de alta importância (Tabela 14).

Por  fim,  o  Ministério  do  Meio  Ambiente,  e  os  extintos  do  Ministério  do

Desenvolvimento  Agrário  e  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  tiveram
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avaliações  parecidas.  Para  a  maioria  dos  entrevistados  foram  considerados

irrelevantes ou de pouca e média importância (Tabela 14).

6.3. Legislação florestal

6.3.1. Percepção dos produtores sobre a legislação

A  Tabela  15  mostra  que  49%  dos  produtores  entrevistados  afirmaram

conhecer parcialmente a legislação florestal brasileira, ao passo que 48% afirmaram

conhecer  da  legislação  sem  qualquer  ressalva.  No  geral  apenas  3%  disseram

desconhecê-la, e foram nos municípios de Ilhéus e Una tais intercorrências (6% e

9% respectivamente afirmaram não conhecer). Os municípios que mais afirmaram

conhecer a legislação foram Uruçuca, com 88% e Itabuna com 100% de respostas

sim.

No  tocante  a  concordância  sobre  a  legislação  temos  um  resultado  mais

expressivo, onde 72% afirmaram concordar sem ressalvas, quando 22% concordam

parcialmente  e  6%  discordam.  Apenas  nos  municípios  de  Itacaré,  Uruçuca,

Buerarema e Itabuna nenhum entrevistado afirmou categoricamente discordar  da

legislação florestal (Tabela 15).
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Tabela 15 – Percepção dos produtores sobre a legislação florestal brasileira no Sul da Bahia, em 2019, por município, em %

QUESTÕES MUNICÍPIOS

– ILHÉUS ITACARÉ MARAÚ UNA ITAJUÍPE URUÇUCABUERAREMA CANAVIEIRAS ITABUNA GERAL

– S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P

Tem conhecimento da 
legislação

46 6 48 43 0 57 42 0 58 55 9 36 50 0 50 88 0 12 33 0 67 0 0 100 100 0 0 48 3 49

Concorda com a 
legislação

81 6 13 43 0 57 84 8 8 82 9 9 90 10 0 25 0 75 83 0 17 66 17 17 100 0 0 72 6 22

A propriedade foi 
fiscalizada pelo órgão 
ambiental periodicamente

48 33 19 21 79 0 8 92 0 27 73 0 20 80 0 25 75 0 17 83 0 0 100 0 0 100 0 26 68 6

A propriedade está de 
acordo com os 
respectivos planos de 
bacia ou planos de 
gestão de recursos 
hídricos

45 52 3 21 79 0 8 92 0 55 45 0 20 80 0 25 75 0 17 83 0 0 100 0 0 100 0 28 71 1

Na propriedade é 
realizado o licenciamento
pelo órgão ambiental 
competente

94 6 0 86 14 0 25 75 0 55 45 0 30 70 0 75 25 0 83 17 0 17 83 0 75 25 0 67 33 0

A propriedade está 
inscrita no CAR ou 
CEFIR

74 23 3 57 36 7 25 75 0 64 36 0 20 80 0 50 50 0 67 33 0 17 83 0 75 25 0 54 44 2

Fonte: Dados da pesquisa (2019)9. 

9  N = não, S=Sim, P=Parcialmente.
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Esses  resultados  podem  significar  que,  apesar  de  não  conhecerem  a

inteireza da legislação florestal, possuem uma tendência de boa receptividade, uma

vez que a consideram relevante. Desta forma, políticas públicas que visem um maior

esclarecimento  sobre  as  diretrizes  ambientais  podem  surtir  efeitos  positivos  na

região,  de  modo  contribuir  para  adequação  do  crescimento  econômico  ao

desenvolvimento sustentável.

Quando perguntados se a propriedade é fiscalizada pelo órgão ambiental

periodicamente, 68% responderam que não, 26% que sim, e 6% parcialmente. O

município  de  Ilhéus  foi  o  que  mais  recebeu  fiscalização  em  suas  pequenas

propriedades  rurais,  com  48%  de  afirmações.  Os  produtores  de  Canavieiras  e

Itabuna afirmaram nunca receber qualquer tipo de fiscalização de órgãos ambientais

(Tabela  15).  A  falta  de  fiscalização  não  significa  tão  somente  a  ausência  de

punições,  como  também  a  perda  de  um  canal  de  interlocução  proativa  com  o

produtor sobre a necessidade da preservação ambiental.

Sobre os planos de bacia ou planos de gestão de recursos hídricos 71%

asseguraram que a propriedade não está de acordo com diretrizes ali estabelecidas.

Neste  ponto  encontram-se  as  propriedades  que  possuem  recursos  hídricos  em

situação irregular, bem como aquelas que não possuem recursos hídricos em suas

roças (Tabela 15).

A  respeito  do  licenciamento  ambiental  da  propriedade  rural  no  órgão

competente, 67% atestaram que já realizaram. Ilhéus foi  o município que possui

mais propriedades licenciadas (94%). Já Canavieiras possui apenas 17% de suas

propriedades licenciadas, valor abaixo da média da microrregião (Tabela 15).

Aqui  cabe  observar  que  a  realização  desses  licenciamentos  pode  ter

ocorrido a muito anos atrás, antes da exigência do cadastro ambiental  rural.  Isto

porque, como se verá a seguir, menos produtores afirma ter realizado o cadastro,

que é fator predeterminante a concessão de licenças. Em outras palavras, como

formulada  a  pergunta,  esses  licenciamentos  podem  ter  ocorrido  em  qualquer

período, e mesmo que apenas uma única vez, para uma única finalidade.

Neste  sentido,  quanto  ao  Cadastro  Ambiental  Rural  (CAR)/Cadastro

Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR), 54% das propriedades realizaram e

44%  não  realizaram.  Isto  vale  dizer  que  possivelmente  44%  das  pequenas

propriedades  de  cacau  da  microrregião  Ilhéus  –  Itabuna  estão  inabilitadas  a

adquirirem  qualquer  linha  de  crédito  para  o  fomento  da  lavoura,  estão  fora  de
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qualquer estatística estatal na seara da proteção florestal, não podem usufruir das

mitigações  concedidas  pelo  código  florestal  para  a  regularização  de  suas

propriedades, bem como ser atendido por outros serviços ambientais solicitados ao

Estado (Tabela 15).

Os municípios de Una, Buerarema e Itabuna são os que apresentaram mais

propriedades com cadastro ambiental realizado (64%, 67% e 75% respectivamente).

Lado  outro,  Maraú,  Itajuípe  e  Canavieiras  estão  entre  os  que  menos  possuem

propriedades cadastradas (75%, 80% e 83% respectivamente) (Tabela 15).

Não obstante todos os aparentes conflitos identificados, no total geral, 63%

dos  produtores  entrevistados  consideram  o  Código  Florestal  como  de  alta

importância, 32% de média importância, 3% de pouca importância e 2% irrelevante.

O município cujo produtor melhor avaliou o Código Florestal foi Una, com 73% de

alta  importância.  Ilhéus  foi  o  único  município  onde  algum produtor  considerou-o

irrelevante (6%) (Tabela 16).
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Tabela 16 – Grau de importância da legislação e institutos legais que afetam a cacauicultura no Sul da Bahia, em 2019, por município, 
em %

ITENS Grau de importância nos municípios

– ILHÉUS ITACARÉ MARAÚ UNA ITAJUÍPE URUÇUCA BUERAREMA CANAVIEIRAS ITABUNA GERAL

– 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

Código 
Florestal 6 3 19 72 0 0 36 64 0 8 25 67 0 0 27 73 0 10 40 50 0 0 62 38 0 0 33 67 0 0 50 50 0 0 50 50 2 3 32 63

Áreas de 
preservação
permanente

3 0 6 91 0 36 21 43 8 17 25 50 0 0 18 82 0 0 40 60 0 50 25 25 0 0 17 83 17 17 17 49 0 0 50 50 3 12 20 65

Áreas de 
reserva 
legal

0 0 3 97 0 0 36 64 0 17 25 58 0 0 18 82 0 0 30 70 0 0 62 38 0 0 0 100 0 0 50 50 0 0 0 100 0 2 22 76

Outras 
legislações 
ambientais

0 0 10 90 0 0 36 64 8 8 25 59 0 0 36 64 0 10 40 50 0 0 62 38 0 0 33 67 0 17 33 50 0 0 25 75 1 3 28 68

Fonte: Dados da pesquisa (2019)10. 

10  Grau de importância = (0) se for irrelevante, (1) para baixa importância, (2) para média importância e (3) para alta importância.
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Também foi questionado acerca de institutos11 específicos do Código Florestal.

Para as áreas de preservação permanente foi atribuído 65% de alta importância,

20% de média importância, 12% de baixa importância e 3% de irrelevância. Desta

vez Ilhéus figurou como o município que melhor avaliou o instituto, com 91% de alta

importância. Maraú foi o que o considerou mais irrelevante (8%) (Tabela 16).

A reserva legal é vista como de alta importância por 76% dos produtores. Para

22% dos produtores, é visto de média importância e para 2%, de pouca importância.

Ninguém a considerou irrelevante. Mais uma vez a melhor avaliação foi no município

de  Ilhéus  (97%).  Os  produtores  de  Maraú  apresentaram  a  pior  avaliação,

novamente, com 17% considerando-o de baixa importância (Tabela 16).

Por fim foi perguntado sobre a legislação ambiental em geral (todas as leis,

atos e portarias que regulam tal tema). Para 68% dos produtores entrevistados esse

conjunto legal é de alta importância, 28% consideram de média importância, 3% de

baixa  importância  e  1%  irrelevante.  As  piores  avaliações  sobre  a  legislação

ambiental, foram apontadas pelos produtores de Ilhéus (90%) e Maraú (8%) (Tabela

16).

6.3.2. Conformação da propriedade rural com a legislação florestal

6.3.2.1. Distância entre cultivo e áreas de interesse ambiental

 

Faixas marginais de qualquer curso d'água

A Tabela 17, mostra que 37% das propriedades não possuem curso d'água.

Itabuna  foi  o  único  município  onde  todas  as  propriedades  da  amostra  não  o

possuíam. Na categoria de faixa marginal a menos de 29 m de distância da área de

cultivo encontraram-se 47% das propriedades. De 30 m a 49 m, 1%. De 50 m a 99

m, 2%. De 100 m a 199 m, 4%. De 200 m a 499 m, 2%. E com mais de 500 m de

distância, 7% (Tabela 17).

11  Enquanto o que se estabelece como regulamento, regra ou regime (HOUAISS, 2003).
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Tabela 17 –  Propriedades com cultivo em área ao entorno de faixas marginais de
qualquer curso d'água e as respectivas distancias do mesmo, Sul  da Bahia, em
2019, por muncipío, em %

MUNICÍPIOS Distâncias do cultivo em relação ao curso d’água

– Não
possui

Até 29 m De 30 a 49
m

De 50 a 99
m

De 100 a
199 m

De 200 a
499 m

Mais de
500 m

ILHÉUS 62 29 0 0 0 3 6

ITACARÉ 14 72 0 0 7 0 7

MARAÚ 17 67 8 0 8 0 0

UNA 27 37 0 9 9 0 18

ITAJUÍPE 10 80 0 0 10 0 0

URUÇUCA 25 50 0 13 0 0 12

BUERAREMA 33 67 0 0 0 0 0

CANAVIEIRAS 50 17 0 0 0 17 16

ITABUNA 100 0 0 0 0 0 0

GERAL 37 47 1 2 4 2 7

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Em  Ilhéus  67%  das  propriedades  não  possuíam  curso  d’água.  Das  38%

restantes, 29% tinham a menos 29 m do local do cultivo; 3% de 200 m a 499 m; e

6% mais de 500 m de distância. Enquanto em Itacaré 14% das propriedades não

possuíam curso d’água, 72% das propriedades apresentaram cultivo com menos 29

m de faixa marginal. Já 7% das propriedades a distância do cultivo foi de 100 a 199

m e 7% mais de 500 m de distância (Tabela 17).

No  município  de  Maraú  17%  não  possuíam  curso  d’água  em  suas

propriedades. Já 67% apresentavam faixas marginais a menos 29 m das áreas de

cultivo.  8% com 30 m a  49  m e  8%,  com 100  m a  199  m.  Em Una 27% das

propriedades  não  possuíam  faixas  marginais.  Das  73%  restantes,  37%  tinham

menos de 29 m do local do cultivo; 9% de 50 m a 99 m; 9% de 100 m a 199 m; e

18% com mais de 500 m de distância (Tabela 17).

Em Itajuípe  10% das  propriedades  não  possuíam curso  d’água.  Das  90%

restantes, 80% tinham menos de 29 m do local do cultivo; e 10% de 100 m a 199 m
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de distância. Em Uruçuca 25% das propriedades não possuíam curso d’água. Das

75% restantes, 50% tinham menos de 29 m do local do cultivo; 13% de 50 m a 99 m;

e 12% com mais de 500 m de distância (Tabela 17).

Em Buerarema 33% das propriedades não possuíam curso d’água. Das  67%

restantes, todas tinham faixas com menos de 29 m do local do cultivo. Por fim, em

Canavieiras  50%  das  propriedades  não  possuíam  curso  d’água.  Das  50%

restantes,17% tinham menos de 29 m do local do cultivo; 17% de 200 m a 499 m; e

16% mais de 500 m de distância (Tabela 17).

As faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente,

excluídos  os  efêmeros,  são  consideradas  áreas  de  preservação  permanente  de

acordo com o art.  4º  do Código Florestal  (BRASIL, 2012),  devendo obedecer as

seguintes larguras mínimas:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez)
metros de largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10
(dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; 
c)  100  (cem)  metros,  para  os  cursos  d’água  que  tenham  de  50
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
e)  500  (quinhentos)  metros,  para  os  cursos  d’água  que  tenham
largura superior a 600 (seiscentos) metros; 

Contudo, o parágrafo 6º do art. 4ª (BRASIL, 2012) excetua que nos imóveis

rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida nestas áreas de preservação

permanente:

[…] “a prática da aquicultura e a infraestrutura física diretamente a
ela associada, desde que: 
I – sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e
de  recursos  hídricos,  garantindo  sua  qualidade  e  quantidade,  de
acordo com norma dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente; 
II – esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos
de gestão de recursos hídricos; 
III – seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente;
IV – o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR. 
V – não implique novas supressões de vegetação nativa. (Incluído
pela Lei nº 12.727, de 2012). 

Desta  forma,  ao  menos  47%  das  propriedades  sob  análise  não  estão  de

acordo com este  mandamento  do Código  Florestal.  Isto  porque  não possuem a

distância  mínima  de  faixa  marginal  de  curso  d’água  (trinta  metros),  mesmo  se

considerarmos que todas possuam curso d’água com a largura mínima prevista em
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lei (até dez metros).

A exceção de algumas destas  propriedades estarem regular  pode ocorrer.

Mas para isso deveria coexistir três requisitos: a) ter realizado o CAR/CEFIR; b) ter

cumprido as determinações que seriam arbitradas no termo de compromisso; e c) a

supressão da vegetação nativa ter ocorrido antes 22 de julho de 2008. Contudo,

essas informações só seriam possíveis numa análise individualizada.

Lagos e lagoas naturais

Na Tabela 18, observa-se que 60% das propriedades não possuem lagos e

lagoas. Itabuna foi o único município onde todas as propriedades não possuíam. Na

categoria  lagos  e  lagoas  a  menos  de  49  m  de  distância  da  área  de  cultivo

enquadram-se 25% das propriedades, 1% com 50 m a 99 m de distância e 14% com

mais de 100 m de distância.

Tabela  18  –  Propriedades  com cultivo  em área  de  entorno  dos  lagos  e  lagoas
naturais e as respectivas distâncias dele, no Sul da Bahia, em 2019, por município,
em %

MUNICÍPIOS Distâncias do cultivo com relação aos lagos naturais

– Não possui Até 49 m De 50 a 99 m Mais de 100 m

ILHÉUS 87 10 0 3

ITACARÉ 28 43 0 29

MARAÚ 33 33 0 34

UNA 67 27 9 0

ITAJUÍPE 40 30 0 30

URUÇUCA 63 37 0 0

BUERAREMA 83 17 0 0

CANAVIEIRAS 33 33 0 34

ITABUNA 100 0 0 0

GERAL 60 25 1 14

Fonte: Dados da pesquisa (2019).
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Em Ilhéus 87% das propriedades não possuíam lagos e lagoas.  Das 13%

restantes, 10% tinham menos de 49 m do local do cultivo; e 3% mais de 100 m de

distância (Tabela 18).

Itacaré apresentou 28% de propriedades que não possuíam lagos e lagoas.

43% com menos de 49 m do local do cultivo e 29% mais de 100 m de distância

(Tabela 18). No município de Maraú 33% das propriedades não possuíam lagos e

lagoas em suas propriedades. Os mesmos 33% a apresentavam a menos de 49 m

das áreas de cultivo e 34% mais de 100 m de distância (Tabela 18). 

Em  Una  64%  das  propriedades  não  possuíam  lagos  e  lagoas.  Das  36%

restantes, 27% as tinham com menos de 49 m do local do cultivo, 9% de 50 m a 99

m.  Em Itajuípe  40% das  propriedades  não  possuíam lagos  e  lagoas.  Das  60%

restantes, 30% as tinham a menos 49 m do local do cultivo, e 30% a mais de 100 m

de distância (Tabela 18).

Em Uruçuca 63% das propriedades não possuíam lagos e lagoas. Das 37%

restantes, todas tinham a menos de 49 m do local do cultivo (Tabela 20). O mesmo

ocorre em Buerarema, onde 83% das propriedades não possuíam lagos e lagoas, e

das 17% restantes, todas os tinham a menos de 49 m do local do cultivo (Tabela

20). Por fim, em Canavieiras 33% das propriedades não possuíam lagos e lagoas.

Das 67% restantes,33% as tinham a menos de 49 m do local do cultivo, e 34% a

mais de 100 m de distância (Tabela 18).

O  art.  4º  do  Código  Florestal  (BRASIL,  2012)  determina  que  são  de

preservação permanente as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa

com largura mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água
com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de
50 (cinquenta) metros; 
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

No que se refere aos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, o

parágrafo 6º do art. 4ª (BRASIL, 2012) traz a mesma mitigação do inciso anterior,

onde se admite-se nestas APPs a prática de atividades de aquicultura desde que

cumpram os requisitos legais.

Desta forma, mesmo se for considerado a faixa marginal mínima prevista em

lei (cinquenta metros), ao menos 25% de todas as propriedades estão em desacordo

com  o  quanto  estabelecido  pelo  código  florestal.  O  que  vale  dizer  que  das
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propriedades que possuem lagos ou lagoas, mais de 60%, estão, a princípio, em

situação irregular. 

Mais uma vez, a exceção pode ocorrer caso a supressão da vegetação nativa

tenha  ocorrido  antes  22  de  julho  de  2008,  e  a  propriedade,  se  realizado  o

CAR/CEFIR, cumpra os requisitos que seriam arbitrados no termo de compromisso.

No entanto, essas informações só seriam possíveis numa análise individualizada.

Reservatórios d'água artificiais

No geral 53% das propriedades não possuem reservatórios d'água artificiais.

Na categoria reservatórios d'água artificiais a menos de 50 m de distância da área

de cultivo encontraram-se 31% das propriedades, de 51 m a 100 m, 7%, de 101 m a

200 m 1%, de 201 m a 300 m, 4%, e outros 4% apresentam mais de 301 m de

distância (Tabela 19).

Tabela 19 – Propriedades com cultivo em área de entorno de reservatórios d'água
artificiais, no Sul da Bahia, em 2019, por municipio, em %

MUNICÍPIOS Distância do cultivo em relação aos reservatórios d’água
artificiais

–
Não

possui
Até 50 m

De 51 a
100 m

De 101 a
200 m

De 201 a 300
m

Mais de
301 m

ILHÉUS 65 29 3 0 3 0

ITACARÉ 50 29 0 0 0 21

MARAÚ 67 17 0 0 8 8

UNA 9 64 18 9 0 0

ITAJUÍPE 50 20 20 0 10 0

URUÇUCA 63 25 0 0 12 0

BUERAREMA 50 50 0 0 0 0

CANAVIEIRAS 50 33 17 0 0 0

ITABUNA 50 25 25 0 0 0

GERAL 53 31 7 1 4 4

Fonte: Dados da pesquisa (2019).
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Em Ilhéus 65% das propriedades não possuíam reservatórios d'água artificiais.

Das 35% restantes, 29% os tinham a menos de 50 m do local do cultivo, 3% de 51 m

a 100 m, e 3% de 201 m a 300 m. Em Itacaré 50% de propriedades não possuíam

reservatórios d'água artificiais, 29% das propriedades com menos de 50 m do local

do cultivo, e 21% com mais de 301 m de distância (Tabela 19).

No município de Maraú 67% não possuíam reservatórios d'água artificiais em

suas propriedades. Já 17% apresentavam com menos de 50 m das áreas de cultivo;

8%  de  201  m  a  300  m,  e  com  mais  de  301  m também  8%.  Em Una9%  das

propriedades não possuíam reservatórios d'água artificiais. Das 91% restantes, 64%

os tinham a menos de 50 m do local do cultivo,18% de 51 m a 100 m, e 9% de 101

m a 200 m (Tabela 19).

Em  Itajuípe  50%  das  propriedades  não  possuíam  reservatórios  d'água

artificiais. Das 50% restantes, 20% os tinham a menos de 50 m do local do cultivo,

20%  de  51  m  a  100  m,  e  10%  de  201  m  a  300  m.  Em  Uruçuca  63%  das

propriedades não possuíam reservatórios d'água artificiais. Das 37% restantes, 25%

os tinham a menos de 50 m do local do cultivo, e 12% de 201 m a 300 m (Tabela

19).

Em Buerarema,  50% das propriedades  não  possuíam reservatórios  d'água

artificiais. Das 50% restantes, todas os tinham a menos de 50 m do local do cultivo.

Em Canavieiras 50% das propriedades não possuíam reservatórios d'água artificiais.

Das 50% restantes, 33% tinham a menos de 50 m do local do cultivo, e 17% de 51

m a 100 m de distância. Por fim, em Itabuna 50% das propriedades não possuíam

reservatórios d'água artificiais. Das 50% restantes, 25% os tinham a menos de 50 m

do local do cultivo, e 25% de 51 m a 100 m (Tabela 19).

As  áreas  no  entorno  dos  reservatórios  d’água  artificiais,  decorrentes  de

barramento ou represamento de cursos d’águas naturais, são consideradas áreas de

preservação permanente (BRASIL, 2012). De acordo com o parágrafo 1º do art. 36

do Código Florestal (2012) não será exigida APP quando esses reservatórios não

decorrem de barramento ou represamento de cursos d’águas naturais. E mesmo nas

acumulações naturais se a superfície for inferior a 1 (um) hectare, fica dispensada a

reserva  da  faixa  de  proteção,  proibida  nova  supressão  de  áreas  de  vegetação

nativa, salvo se autorizado pelo órgão ambiental competente. 

Desta forma, apenas um estudo individualizado da propriedade permitiria um

veredito sobre a regularidade ou não desta área de proteção. No entanto, os dados
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apresentados  servem  para  a  caracterização  da  região,  e  direcionamento  de

políticas.

Nascentes e os olhos d'água

Na tabela 20 observou-se que 52% das propriedades não possuem nascentes

e olhos d'água. Itabuna foi o único município onde todas as propriedades da amostra

não possuíam. Na categoria de nascentes e olhos d'água a menos de 49 m de

distância da área de cultivo encontraram-se 30% das propriedades. E com mais de

50 m de distância, 18%.

Tabela 20 – Propriedades com cultivo em área de entorno de nascentes e dos olhos
d'água e as respectivas distâncias do mesmo, no Sul da Bahia, em 2019, em %

MUNICÍPIOS Distâncias do cultivo em relação a nascentes e olhos
d’água

– Não possui Até 49 m Mais de 50 m

ILHÉUS 64 23 13

ITACARÉ 14 50 36

MARAÚ 50 33 17

UNA 9 64 27

ITAJUÍPE 70 0 30

URUÇUCA 63 37 0

BUERAREMA 66 17 17

CANAVIEIRAS 67 33 0

ITABUNA 100 0 0

GERAL 52 30 18

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Em Ilhéus 64% das propriedades não possuíam nascentes e olhos d'água.

Das 36% restantes, 23% as tinham a menos de 49 m do local do cultivo, e 13% a

mais  de  50  m  de  distância.  Em  Itacaré  14%  de  propriedades  não  possuíam

nascentes e olhos d'água. Com menos 49 m do local do cultivo, representou 50%
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das propriedades, e 36% a mais de 50 m de distância (Tabela 20). 

No município de Maraú 50% não possuíam nascentes e olhos d'água em suas

propriedades. Já 33% as apresentavam a menos de 49 m das áreas de cultivo, e

17% com mais de 50 m. É de se notar que o município de Una apresentou-se fora

da média, contendo a maior presença de nascentes e olhos d'água. Apenas 9% das

propriedades não possuíam. Das 91% restantes, 64% as tinham a menos de 49 m

do local do cultivo; e 27% a mais de 50 m (Tabela 20).

Em Itajuípe 70% das propriedades não possuíam nascentes e olhos d'água.

Das 30% restantes, todas as tinham a menos de 49 m do local do cultivo. Já em

Uruçuca 63% das propriedades não possuíam nascentes e olhos d'água. Das 37%

restantes, todas as tinham a menos de 49 m do local do cultivo (Tabela 20).

Buerarema, apresentou 66% das propriedades sem nascentes e olhos d'água,

17% as possuíam a menos de 49 m do local do cultivo, e os mesmos 17% a mais de

50 m. Por fim, em Canavieiras 67% das propriedades não possuíam nascentes e

olhos d'água. Das 33% restantes, todas as tinham a menos de 49 m do local do

cultivo (Tabela 20).

O art. 4º, inciso IV do Código Florestal (BRASIL, 2012) estabelece que são

áreas  de  preservação  permanente  as  do  “entorno  das  nascentes  e  dos  olhos

d’águas perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50

(cinquenta) metros”.

Desta forma, entre as 48% das propriedades que possuem nascentes e/ou

olhos d’água, 30% não cumprem o raio mínimo de cinquenta metros, e estão em

desconformidade  com  a  legislação.  O  que  vale  dizer  que  mais  de  60%  das

propriedades  que  possuem  nascentes  na  região,  a  possuem  em  situação  de

vulnerabilidade ambiental. 

Encostas ou partes destas com declividade superior a 45°

A tabela 21 mostra que no geral 72% das propriedades não possuem encostas

ou partes destas com declividade superior a 45°. Canavieiras foi o único município

onde todas as propriedades da amostra não possuíam. Na categoria de encostas ou

partes destas com declividade superior a 45° encontraram-se 27% das propriedades

com menos de 49 m de distância da área de cultivo, e 1%.com mais de 50 m de

distância.
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Tabela 21 –  Propriedades com cultivo em área de entorno de encostas ou partes
destas com declividade superior a 45° e as respectivas distâncias dos mesmos, no
Sul da Bahia, em 2019, por município, em %

MUNICÍPIOS Distâncias do cultivo com relação a encostas ou partes
destas com declividade superior a 45° 

– Não possui Até 49 m Mais de 50 m

ILHÉUS 77 23 0

ITACARÉ 71 29 0

MARAÚ 67 33 0

UNA 45 55 0

ITAJUÍPE 60 40 0

URUÇUCA 88 12 0

BUERAREMA 67 33 0

CANAVIEIRAS 100 0 0

ITABUNA 75 0 25

GERAL 72 27 1

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Em Ilhéus 77% das propriedades não possuíam encostas ou partes destas

com declividade superior a 45°. Das 23% restantes, todas tinham menos de 49 m do

local do cultivo (Tabela 23). Já Itacaré apresentou 71% de propriedades que não

possuíam encostas ou partes destas com declividade superior  a 45°,  as demais

propriedades tinham menos 49 m do local do cultivo, restantes (Tabela 21). 

No município  de Maraú 67%  das propriedades  não possuíam encostas  ou

partes  destas  com  declividade  superior  a  45°  em  suas  propriedades.  Já  33%

apresentavam menos de 49 m das áreas de cultivo. É de se notar que no município

de  Una  foi  identificado maior  presença  de  encostas  ou  partes  destas  com

declividade superior a 45°. Apenas 45% das propriedades não possuíam, das 55%

restantes, todas as tinham menos de 49 m do local do cultivo (Tabela 21).

Em Itajuípe 60% das propriedades não possuíam encostas ou partes destas

com declividade superior a 45°. Das 40% restantes, todas as tinham a menos de 49

m do local do cultivo. Em Uruçuca 88% das propriedades não possuíam encostas ou
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partes destas com declividade superior a 45° e 12% tinham menos de 49 m do local

do cultivo (Tabela 21).

Buerarema, apresentou 67% das propriedades sem encostas ou partes destas

com declividade superior a 45°, e das 33% restantes, todas possuíam a menos 49 m

do  local  do  cultivo.  Por  fim,  em  Itabuna  75%  das  propriedades  não  possuíam

nascentes e olhos d'água, 25% estavam a mais de 50 m do local do cultivo, sendo o

único município a enquadra-se nessa categoria (Tabela 21).

“As encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, equivalente a

100%  na  linha  de  maior  declive”,  são  consideradas  áreas  de  preservação

permanente (BRASIL, 2012).Contudo, de acordo com o parágrafo 5º “é admitido,

para  a  pequena  propriedade  ou  posse  rural  familiar  [...]  o  plantio  de  culturas

temporárias e sazonais [...] desde que não implique supressão de novas áreas de

vegetação nativa” (BRASIL, 2012).  

Desta forma, 27% das propriedades podem estar em desacordo com a lei,

contudo seria necessário um estudo individualizado para uma afirmação categórica.

Restingas,  os  manguezais,  bordas  dos  tabuleiros  ou  chapadas no  topo  de

morros, montes, montanhas e serras

A Tabela  22,  mostrou  que  58% das propriedades não  possuem restingas,

manguezais,  bordas  dos  tabuleiros  ou  chapadas  no  topo  de  morros,  montes,

montanhas  e  serras.  A  menos  de  100  m  de  distância  da  área  de  cultivo

encontraram-se 37% das propriedades, sendo que 1% estavam com 101 m a 200 m,

e 1% com 201 m a 300 m. E 3% com mais de 301 m de distância. 



80

Tabela 22 –  Propriedades com cultivo em área de entorno com as restingas, os
manguezais,  bordas  dos  tabuleiros  ou  chapadas  no  topo  de  morros,  montes,
montanhas e serras e as respectivas  distâncias do mesmo, no Sul da Bahia, em
2019, por município, em %

MUNICÍPIOS Distância do cultivo em relação as restingas, manguezais, bordas
dos tabuleiros ou chapadas no topo de morros, montes,

montanhas e serras

– Não possui Até 100 m De 101 a 200 m De 201 a 300 mMais de 301 m

ILHÉUS 74 26 0 0 0

ITACARÉ 57 36 0 0 7

MARAÚ 75 25 0 0 0

UNA 27 64 0 0 9

ITAJUÍPE 40 60 0 0 0

URUÇUCA 25 50 13 0 12

BUERAREMA 50 50 0 0 0

CANAVIEIRAS 83 17 0 0 0

ITABUNA 50 25 0 25 0

GERAL 58 37 1 1 3

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Em  Ilhéus  74%  das  propriedades  não  possuíam  restingas,  manguezais,

bordas dos tabuleiros ou chapadas no topo de morros, montes, montanhas e serras,

26% estavam a menos de 100 m do local do cultivo. Itacaré apresentou 57% de

propriedades que não possuíam, 36% das propriedades com menos 100 m do local

do cultivo, e 7% mais de 301 m de distância (Tabela 22).

No município de Maraú 75% não possuíam restingas, manguezais, bordas dos

tabuleiros ou chapadas no topo de morros, montes, montanhas e serras em suas

propriedades. Já as 25% restantes estavam menos 100 m das áreas de cultivo. Em

Una 27% das propriedades não possuíam,64% os tinham a menos de 100 m do

local do cultivo, e 9% mais de 301 m (Tabela 22).

Em  Itajuípe  40%  das  propriedades  não  possuíam  restingas,  manguezais,

bordas dos tabuleiros ou chapadas no topo de morros, montes, montanhas e serras.

Das 60% restantes, todas os tinham a menos de 100 m do local do cultivo. Uruçuca
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também  apresenta  apenas  25%  das  propriedades  com  áreas  de  restingas,

manguezais,  bordas  dos  tabuleiros  ou  chapadas  no  topo  de  morros,  montes,

montanhas e serras, 50% as tinham a menos de 100 m do local do cultivo, e 13% de

101 m a 200 m e 12% com mais de 301 m (Tabela 22).

Em Buerarema, 50% das propriedades não possuíam restingas as demais as

tinham a menos 100 m do local do cultivo. Em Canavieiras 50% das propriedades

não possuíam reservatórios d'água artificiais, 33% tinham a menos 50 m do local do

cultivo; e 17% de 51 m a 100 m de distância (Tabela 22).

Por  fim,  em  Itabuna  83%  das  propriedades  não  possuíam  restingas,

manguezais,  bordas  dos  tabuleiros  ou  chapadas  no  topo  de  morros,  montes,

montanhas e serras. Das 17% restantes todas as tinham a menos de 100 m do local

do cultivo m (Tabela 22).

De acordo com os incisos VI a IX do artigo 4º do Código Florestal (BRASIL,

2012) são áreas de preservação permanente:

VI – as restingas,  como fixadoras de dunas ou estabilizadoras  de
mangues; 
VII – os manguezais, em toda a sua extensão; 
VIII – as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do
relevo,  em faixa  nunca inferior  a  100 (cem) metros em projeções
horizontais; 
IX – no topo de morros,  montes,  montanhas e serras,  com altura
mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25º , as
áreas delimitadas a partir  da curva de nível  correspondente a 2/3
(dois  terços)  da altura  mínima da elevação  sempre em relação  à
base,  sendo  esta  definida  pelo  plano  horizontal  determinado  por
planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela
cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 

Portanto, 42% das propriedades possuem esta área de interesse ambiental, o

que torna necessário um estudo caso a caso para aferir a regularidade dela.

Áreas em altitude superior a 1.800 m

Nenhuma das propriedades pesquisadas possuíam áreas em altitude superior

a 1.800 m.

Em conformidade com o inciso  X do art.  4º  do  Código Florestal  (BRASIL,

2012), “as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que

seja a vegetação”, são áreas de preservação permanente.
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Veredas

Na Tabela 23, nota-se que do total geral 51% das propriedades não possuem

veredas. Em 38% das propriedades cultivo encontraram-se a menos de 49 m de

distância das veredas, e 11% estavam com mais de 50 m de distância.

Tabela  23 –  Propriedades  com  cultivo  em  área  de  entorno  das  veredas  e  as
respectivas distâncias, no do Sul da Bahia, em 2019, por município, em %

MUNICÍPIOS Distâncias cultivo em relação as veredas

– Não possui Até 49 m Mais de 50 m

ILHÉUS 55 39 6

ITACARÉ 43 50 7

MARAÚ 67 17 16

UNA 36 27 37

ITAJUÍPE 60 40 0

URUÇUCA 37 63 0

BUERAREMA 83 17 0

CANAVIEIRAS 17 66 17

ITABUNA 50 25 25

GERAL 51 38 11

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Em Ilhéus 55% das propriedades não possuíam veredas, 39% tinham a menos

49 m do local do cultivo e 6% a mais de 50 m. Das propriedades de Itacaré, 43%

não possuíam veredas 50 das propriedades restantes possuía menos de 49 m do

local do cultivo e 7% mais de 50 m do local do cultivo (Tabela 24). 

No município de Maraú 67% não possuíam veredas em suas propriedades. Já

17% possuíam menos de 49 m e 16% mais de 50 m do local do cultivo. Em Una

36% das propriedades não possuíam veredas, 27% tinham menos de 49 m do local

do cultivo e 37% mais de 50 m. Em Itajuípe 60% das propriedades não possuíam

veredas e as restantes as tinham a menos de 49 m do local do cultivo (Tabela 24).
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Uruçuca apresenta 37% das propriedades sem veredas e as demais possuíam

menos  de  49  m  do  local  do  cultivo.  Buerarema  apresentou-se  fora  da  média,

contendo a menor presença de veredas, onde 83% das propriedades não possuíam.

Das 17% restantes, todas tinham a menos de 49 m do local do cultivo. Por fim, em

Itabuna 50% das propriedades não possuíam veredas. Das 50% restantes, 25% as

tinham a mais de 49 m e 25 a mais de 50 m do local do cultivo (Tabela 24).

De acordo com o Código Florestal, são áreas de preservação permanente “em

veredas,  a  faixa  marginal,  em  projeção  horizontal,  com  largura  mínima  de  50

metros,  a  partir  do  espaço  permanentemente  brejoso  e  encharcado”  (BRASIL,

2012). Desta forma, ao menos 38% das propriedades estão em confronto com a

disposição legal. Dito de outra forma, entre as propriedades que possuem veredas,

aproximadamente 78% estão, a princípio, em situação irregular.

6.3.2.2. Estudos realizados na área de legislação florestal e ambiental

A concessão de algumas espécies de licenciamento, em situações de grande

impacto  ambiental,  pode  estar  condicionada  a  existência  prévia  de  estudos

específicos  (BRASIL,  2012).  Desta  forma,  foi  identificado  a  frequência  destes

estudos na região. 

Como  se  vê  na  Tabela  25,  no  geral,  em  83%  das  propriedades  não  foi

realizado estudos do  plano  da  bacia  hidrográfica.  Ressalta-se  que aqui  também

estão incluídas as propriedades que não possuem recursos hídricos. Em Itabuna,

Maraú, Buerarema, Uruçuca e Canavieiras nenhuma propriedade possui estudos do

plano da bacia hidrográfica. Já as propriedades nos municípios de Ilhéus, Itacaré,

Una e Itajuípe possuíam 35%, 18% e 10% e 7% respectivamente.
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Tabela 24 – Propriedades com estudos realizados na área de legislação florestal e ambiental no Sul da Bahia, em 2019, por município, 
em %

TIPO DE ESTUDOS MUNICÍPIOS

– ILHÉUS ITACARÉ MARAÚ UNA ITAJUÍPE URUÇUCA BUERAREMACANAVIEIRAS ITABUNA GERAL

– Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não

Plano de bacia hidrográfica 35 65 7 93 17 83 18 82 10 90 0 100 0 100 0 100 0 100 17 83

Zoneamento Ecológico-
Econômico

48 52 0 100 8 92 18 82 0 100 12 88 0 100 0 100 0 100 19 81

Formação de corredores
ecológicos com outra

35 65 0 100 8 92 18 82 10 90 0 100 0 100 0 100 0 100 15 85

Reserva Legal, com Área de
Preservação Permanente,

com Unidade de
Conservação ou com outra
área legalmente protegida

81 19 14 86 17 83 36 64 20 80 12 88 33 67 0 100 0 100 37 63

Áreas de maior importância
para a conservação da

biodiversidade
55 45 7 93 0 100 18 82 10 90 12 100 0 100 0 100 0 100 22 78

Áreas de maior fragilidade
ambiental

55 45 0 100 0 100 18 82 20 80 0 100 0 100 0 100 25 75 22 78

Fonte: Dados da pesquisa (2019)12.

12  N = não, S=Sim, P=Parcialmente.
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Os estudos sobre zoneamento ecológico-econômico foram realizados apenas

em 19% das propriedades. Ilhéus foi o município onde mais se realizou esse tipo de

estudo, com 48% de suas propriedades. Por lado, todas as propriedades de Itabuna,

Canavieiras, Buerarema, Uruçuca e Itacaré não realizaram (Tabela 25).

No geral, 85% dos produtores afirmaram não ter realizado estudos sobre a

formação  de  corredores  ecológicos.  Mais  uma  vez  Ilhéus  se  destaca  como  o

município que mais realizou esse tipo de estudo (35% de suas propriedades). Todas

as  propriedades  de  Itabuna,  Canavieiras,  Buerarema,  Uruçuca  e  Itacaré  não

houveram estudos (Tabela 25).

Constatou-se  um  maior  conhecimento  desta  temática  em  relação  às

anteriores, onde 37% no geral afirmaram já ter realizado em sua propriedade algum

tipo de estudo sobre reserva legal, área de preservação permanente, unidade de

conservação ou outra área legalmente protegida. Ilhéus mais uma vez se destaca

com  81%  das  propriedades  já  realizado  tal  estudo.  Apenas  em  Itabuna  e

Canavieiras todos os produtores afirmaram não ter realizado (Tabela 25). 

No  geral,  78% dos  produtores  afirmaram  não  ter  realizado  estudos  sobre

áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade. Ilhéus se destaca

como  o  município  que  mais  realizou  esse  tipo  de  estudo  (55%  de  suas

propriedades). Todas as propriedades de Itabuna, Canavieiras, Buerarema, Uruçuca

e Maraú não realizaram (Tabela 25).

Com resultado muito  semelhante ao do questionamento anterior,  no geral,

78% dos  produtores  afirmaram não  ter  realizado  estudos  sobre  áreas  de  maior

fragilidade ambiental. Ilhéus se destaca como o município que mais realizou esse

tipo de estudo (55% de suas propriedades). Todas as propriedades de Canavieiras,

Buerarema, Uruçuca, Maraú e Itacaré não realizaram (Tabela 25).

6.3.2.3. Áreas de preservação permanente nas propriedades

No geral, 40% dos produtores não possuem nenhuma área de preservação

permanente  em sua  propriedade.  Já  24% afirmaram que  de  1% a  10% de  sua

propriedade é composta por área de preservação permanente; 22% afirmam que

11%  a  20%  da  propriedade  tem  de  APP;  4%  afirmam  ter  de  21%  a  30%  da

propriedade de APP; 1%, de 31% a 40%; 4%, de 41% a 50%; 3%, de 51% a 60%;

1%, de 61 a 70%; e 1% mais de 70% (Tabela 26).
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Em Ilhéus, 40% das propriedades não têm áreas de preservação permanente.

A maior concentração de APP está nas propriedades que a possuem entre 11% a

20% da propriedade (32%). Itacaré apresenta os mesmos 29% entre os que não

possuem APP e os que possuem numa proporção que compreende 1% a 10% da

propriedade (Tabela 26).

Maraú,  Itajuípe  e  Itabuna  não  possuem áreas  de  APP em 50% de  suas

propriedades. Todos esses municípios apresentam maior concentração de APP na

proporção em que ela representa de 1% a 10% da propriedade (33%, 30% e 25%

respectivamente) (Tabela 26).

Em  Uruçuca  apresentou-se  fora  da  média,  onde  apenas  25%  das

propriedades não tem área de preservação permanente. Das que possuem, a maior

porção está entre as que ocupam 1% a 10% da propriedade. Também fora da média

por  motivo  contrário  estão  os  municípios  de  Buerarema  e  Canavieiras,  que

apresentaram  o  maior  número  de  propriedades  sem  áreas  de  preservação

permanente (66% e 67% respectivamente). Buerarema possui valor igual (17%) de

propriedades  com  APP  que  representam  de  1%  a  10%  e  11%  a  20%  da

propriedade. Já Canavieiras só possui áreas de APP que representam de 11% a

20% da propriedade (33%) (Tabela 26).
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Tabela 25 –Áreas de preservação permanente nas propriedades de cacau do Sul da Bahia, em 2019, por município, em %

MUNICÍPIOS ITENS

– Não possui De 1 a 10 De 11 a 20 De 21 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 De 61 a 70 Mais de 71

ILHÉUS 40 13 32 6 0 3 6 0 0

ITACARÉ 29 29 14 7 0 14 0 7 0

MARAÚ 50 33 17 0 0 0 0 0 0

UNA 28 36 18 0 0 0 9 0 9

ITAJUÍPE 50 30 10 10 0 0 0 0 0

URUÇUCA 25 37 12 0 13 13 0 0 0

BUERAREMA 66 17 17 0 0 0 0 0 0

CANAVIEIRAS 67 0 33 0 0 0 0 0 0

ITABUNA 50 25 25 0 0 0 0 0 0

GERAL 40 24 22 4 1 4 3 1 1

Fonte: Dados da pesquisa (2019).



88

6.3.2.4. Áreas de reserva legal nas propriedades

No tocante  às  áreas de  reserva  legal  observou-se  que  no  geral  61% das

propriedades descumprem a previsão legal,  que a princípio exige que ao menos

20% de sua área seja de reserva legal. Dos 39% das propriedades que cumprem a

previsão,  a  reserva  legal  representa  em sua  maioria  (16%)  de  41%  a  50% da

propriedade (Tabela 27).

Em Ilhéus, 33% das propriedades não têm áreas de reserva legal. A maior

concentração de reservas legais estava nas propriedades que a possuem entre 11%

a 20% da propriedade (29%). Itacaré apresentou 14% de propriedade entre os que

não  possuem  áreas  de  reserva  legal,  e  30%  a  possuem  numa  proporção  que

compreende 1% a 10% da propriedade (Tabela 27).

Itajuípe se destaca como o município que menos apresentou áreas de reserva

legal  (40%).  Itabuna se destaca pelo  fator  contrário,  pois  todas as propriedades

possuem tais  áreas.  Una  foi  o  único  município  a  apresentar  grandes  áreas  de

reversa legal, que ocupam mais de 71% da propriedade (18%) (Tabela 27).

As propriedades que aparentemente estão descumprindo a cota mínima de

reserva legal podem ser receptores dos benefícios concedidos pelo Código Florestal

às pequenas propriedades rurais. Para isso, deverão ter realizado o CAR/CEFIR, ter

cumprido o quanto disposto no termo de compromisso, e apenas nos casos em que

a supressão da vegetação nativa ocorreu antes de 22 de julho de 2008. Contudo,

essas informações só seriam possíveis numa análise individualizada.
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Tabela 26 – Propriedade com áreas de reserva legal, nas propriedades de cacau nos do Sul da Bahia, em 2019, por município, em %

MUNICÍPIOS ITENS

– Não possui De 1 a 10 De 11 a 20 De 21 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 De 61 a 70 Mais de 71

ILHÉUS 33 10 29 13 0 6 6 3 0

ITACARÉ 14 30 0 0 7 21 14 14 0

MARAÚ 34 33 8 0 0 25 0 0 0

UNA 28 27 9 0 0 9 9 0 18

ITAJUÍPE 40 30 20 10 0 0 0 0 0

URUÇUCA 25 0 13 12 0 50 0 0 0

BUERAREMA 17 17 0 17 0 32 0 17 0

CANAVIEIRAS 17 16 0 50 0 0 0 17 0

ITABUNA 0 0 50 0 25 25 0 0 0

GERAL 26 19 16 10 2 16 4 5 2

Fonte: Dados da pesquisa (2019).
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6.4 Análise estatística de correlação de dados

Com o intuito de investigar as relações entre algumas variáveis categóricas foi

aplicado o teste qui quadrado para análise de correlação de dados (Tabela 28). Com

a utilização do teste, se almeja saber se as frequências observadas divergem de

maneira significante das frequências esperadas, identificando se existe uma relação

de independência entre as variáveis.

Tabela 27 – Teste de associação (Qui quadrado – χ2) para as variareis absolutas
acerca dos produtores e propriedades de cacau no Sul da Bahia, em 2019
VARIÁVEIS VALOR DE X²

Calculado Tabelado

Escolaridade
2,11 12,59

Conhecimento sobre a legislação florestal

Escolaridade
6,39 12,59

Concordância sobre a legislação florestal

Escolaridade
11,6 12,59

Apresenta imóvel cadastrado no CAR

Escolaridade
10,27 7,82

Recebimento de assistência técnica

Idade
7,68 15,51

Forma de aquisição da propriedade

Idade
10,03 12,59

Renda

Idade
6,06 12,59

Escolaridade

Renda
0,6 7,82

Recebimento de assistência técnica

Renda 6,86 7,82
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VARIÁVEIS VALOR DE X²

Uso de crédito

Renda 
27,27 21,03

Tamanho da propriedade

Renda
11,31 18,31

Conhecimento sobre a legislação florestal

Renda
5,08 12,59

Concordância sobre a legislação florestal

Parcela da área cultivada
5,94 15.51

Concordância sobre a legislação florestal

FONTE: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa (2019).

Escolaridade x Uso de crédito

A  variável  escolaridade  não  apresentou  associação  estatisticamente

significativa (X²Cal<X²Tab) com a utilização de linhas de crédito para fomentar a

cacauicultura (Tabela 27). Esse resultado demonstra que o uso do crédito não varia

com a escolaridade dos entrevistados, logo essas variáveis não estão associadas.

Portanto os dados amostrais não indicam evidência estatística que a escolaridade

está associada ao uso de crédito (Tabela 27).

Escolaridade x Conhecimento da legislação florestal

A variável escolaridade também não apresentou associação estatisticamente

significativa  (X²Cal<X²Tab)  com  as  respostas  referentes  ao  conhecimento  da

legislação florestal pelos produtores (Tabela 27). Esse resultado demonstra que a

afirmação  acerca  do  conhecimento  da  legislação  florestal  não  varia  com  a

escolaridade dos entrevistados, logo essas variáveis não estão associadas. Portanto
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os  dados  amostrais  não  indicam  evidência  estatística  que  a  escolaridade  está

associada a sensação de conhecimento da legislação florestal (Tabela 27).

Escolaridade x Concordância com a legislação florestal

Mais  uma  vez  a  variável  escolaridade  não  apresentou  associação

estatisticamente  significativa  (X²Cal<X²Tab)  com  as  respostas  referentes  à

concordância com a legislação florestal (Tabela 27). Esse resultado demonstra que

a  concordância  com  a  legislação  florestal  não  varia  com  a  escolaridade  dos

entrevistados,  logo  essas  variáveis  não  estão  associadas.  Portanto  os  dados

amostrais não indicam evidência estatística que a escolaridade está associada com

a concordância a legislação florestal (Tabela 27).

Escolaridade x Inscrição do imóvel rural no CAR/CEFIR

A variável escolaridade também não apresentou associação estatisticamente

significativa (X²Cal<X²Tab) com as respostas referentes à inscrição do imóvel rural

no  CAR/CEFIR  (Tabela  27).  Esse  resultado  demonstra  que  a  regularização  da

propriedade rural, a partir da inscrição do imóvel no CAR/CEFIR não varia com a

escolaridade dos entrevistados, logo essas variáveis não estão associadas. Portanto

os  dados  amostrais  não  indicam  evidência  estatística  que  a  escolaridade  está

associada a inscrição da propriedade no CAR/CEFIR (Tabela 27).

Escolaridade x Recebimento de assistência técnica

Por  outro  lado,  a  variável  escolaridade  apresentou  associação

estatisticamente  significativa  (X²Cal>X²Tab)  com  o  recebimento  de  assistência

técnica  nas  propriedades  rurais  (Tabela  27).  Essa  significância  demonstra  que

quanto  maior  for  o  grau  de  educação  formal  dos  produtores,  maior  será  sua

habilidade em buscar, ou ter acesso à assistência técnica para a melhoria do cultivo

de cacau (Tabela 27). Portanto os dados amostrais indicam evidência estatística que

a escolaridade está associada ao recebimento de assistência técnica nos imóveis

rurais (Tabela 27).
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Idade x Forma de aquisição da propriedade

A  variável  idade  não  apresentou  associação  estatisticamente  significativa

(X²Cal<X²Tab) com a forma de aquisição da propriedade rural (Tabela 27).  Esse

resultado demonstra que a forma de aquisição da propriedade não varia com a idade

dos entrevistados, logo essas variáveis não estão associadas. Portanto os dados

amostrais não indicam evidência estatística que a idade está associada à maneira

como a propriedade foi adquirida (Tabela 27).

Idade x Renda

A  variável  idade  também  não  apresentou  associação  estatisticamente

significativa  (X²Cal<X²Tab)  com  a  renda  do  produtor  rural  (Tabela  27).  Esse

resultado demonstra que a renda não varia com a idade dos entrevistados, logo

essas variáveis não estão associadas.  Portanto os dados amostrais não indicam

evidência estatística que a idade está associada com a renda do produtor (Tabela

27).

Idade x Escolaridade

Mais  uma  vez  a  variável  idade  também  não  apresentou  associação

estatisticamente significativa (X²Cal<X²Tab)  com a escolaridade do produtor  rural

(Tabela 27). Esse resultado demonstra que a escolaridade não varia com a idade

dos entrevistados, logo essas variáveis não estão associadas. Portanto os dados

amostrais  não  indicam evidência  estatística  que  a  idade  está  associada  com  a

escolaridade do produtor (Tabela 27).

Renda x Uso de linhas de créditos

A  variável  renda  do  produtor  rural  também  não  apresentou  associação

estatisticamente significativa (X²Cal<X²Tab) com o uso de linhas de créditos para

investimentos  no  cultivo  do  cacau  na  propriedade  (Tabela  27).  Esse  resultado

demonstra que o uso de linhas de crédito não varia com a renda dos entrevistados,

logo  essas  variáveis  não  estão  associadas.  Portanto  os  dados  amostrais  não
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indicam evidência estatística que o acesso a linhas de crédito está associada com a

renda do produtor (Tabela 27).

Renda x Tamanho da propriedade

Por  outro  lado,  a  variável  renda  apresentou  associação  estatisticamente

significativa (X²Cal>X²Tab) com o tamanho das propriedades rurais (Tabela 227).

Essa significância demonstra que quanto maior for a propriedade rural maior será a

renda  do  produtor  (Tabela  27).  Portanto  os  dados  amostrais  indicam  evidência

estatística que a renda está associada com o tamanho dos imóveis rurais (Tabela

27).

Renda x Conhecimento da legislação florestal

A  variável  renda  também  não  apresentou  associação  estatisticamente

significativa  (X²Cal<X²Tab)  com  as  respostas  referentes  ao  conhecimento  da

legislação florestal pelos produtores (Tabela 27). Esse resultado demonstra que a

afirmação acerca do conhecimento da legislação florestal não varia com a renda dos

entrevistados,  logo  essas  variáveis  não  estão  associadas.  Portanto  os  dados

amostrais não indicam evidência estatística que a renda está associada a sensação

de conhecimento da legislação florestal (Tabela 27).

Renda x Concordância com a legislação florestal

Mais uma vez a variável renda não apresentou associação estatisticamente

significativa  (X²Cal<X²Tab)  com  as  respostas  referentes  à  concordância  com  a

legislação florestal (Tabela 27). Esse resultado demonstra que a concordância com

a legislação florestal não varia com a renda dos entrevistados, logo essas variáveis

não  estão  associadas.  Portanto  os  dados  amostrais  não  indicam  evidência

estatística que a renda está associada com a concordância a legislação florestal

(Tabela 27).
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Parcela de área cultivada x Concordância com a legislação florestal

A  variável  parcela  de  área  cultivada  não  apresentou  associação

estatisticamente  significativa  (X²Cal<X²Tab)  com  as  respostas  referentes  à

concordância com a legislação florestal (Tabela 27). Esse resultado demonstra que

a  concordância  com a  legislação  florestal  não  varia  com a  quantidade  de  área

cultivada nos imóveis rurais, logo essas variáveis não estão associadas. Portanto os

dados  amostrais  não  indicam  evidência  estatística  que  a  parcela  área  da

propriedade destinada ao cultivo está associada com a concordância a legislação

florestal (Tabela 27).
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  presente  pesquisa  possibilitou  conhecer  vários  aspectos  acerca  da

atividade  cacaueira  no  Sul  da  Bahia,  que  ainda  é  a  mais  importante  atividade

agrícola da região, e que, contudo, ainda não conseguiu incorporar em sua dinâmica

as diretrizes da legislação florestal brasileira. 

Mais  especificamente,  através  da  caracterização  do  produtor  e  da

propriedade  foram  identificados  vários  perfis  e  problemas  que  afetam  seu

desenvolvimento. A maioria dos produtores tem baixo nível de escolaridade (até 4

anos de estudo), o que pode representar um óbice ao acesso a direitos. A falta de

educação  formal,  somada  a  um baixo  poder  aquisitivo,  são  fatores  que  podem

afastar  o  produtor  da  assistência  especializada,  bem como de  buscar  realizar  a

regularização da propriedade através do cartório de imóveis e do cadastro ambiental

rural.  Contudo, de acordo com o teste do qui quadrado apenas foi estaticamente

significativo,  a  partir  dos  dados  coletados,  a  correlação  entre  as  variáveis:

escolaridade e recebimento de assistência técnica; renda e tamanho da propriedade.

A correlação das demais variáveis não houve diferença significativa.

Sabe-se  no  entanto  que  o não  cumprimento  destas  burocracias  jurídicas

significa a exclusão de uma série de benefícios, dentre eles, o acesso a linhas de

créditos,  e licenciamentos simplificados,  inclusive impossibilitando a alienação do

imóvel rural a preços venais. 

Os produtores majoritariamente são donos ou gerentes da propriedade, tem

mais de 41 (quarenta e um) anos e possuem até 3 (três) dependentes. A maioria

vive na propriedade e trabalha a muitos anos com o cacau e com outras culturas,

apesar de que a renda obtida com o cacau representa o maior percentual da renda

gerada na propriedade. A idade avançada da maioria dos produtores, pode significar

que a tendência dessa atividade é se extinguir caso pessoas mais jovens não se

interessarem em praticá-la.

Políticas públicas poderiam voltar-se para o desenvolvimento educacional dos

produtores, bem como criar mecanismos que despertem nos mais jovens o interesse

em seguir trabalhando no campo (como postos de saúde, escolas com níveis mais

avançados, energia elétrica, internet, etc), de modo que a cacauicultura siga não só

como parte da tradição mas também do cotidiano Sul baiano. 
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Ainda  foi  possível  verificar  que  a  maioria  dos  produtores,  apesar  de

reconhecerem a necessidade, não recebem assistência técnica com frequência. Ao

que  parece,  mesmo  contactados,  os  órgãos  públicos  não  comparecem  na

propriedade, e quando vão se limitam a fazer reuniões, com reduzida efetividade.

Não é feito por exemplo, salvo raras exceções, análise de solo ou assessoramento

jurídico. Das propriedades que recebem assistência técnica, o órgão mais citado foi

a CEPLAC, que mesmo não sendo bem avaliada, é o órgão que mais consegue

tornar-se presente na vida do produtor.

Acerca dos investimentos na lavoura, as linhas de crédito não são utilizadas

para financiar a produção devido, principalmente, à  entraves burocráticos para se

utilizar as fontes existentes. Muitos sequer conseguem comprovar a titularidade da

propriedade, o que representa mais um tijolo em um muro de dificuldades.

Não obstante tais entraves, ainda existe a confiança do produtor na atuação

do Estado, uma vez que consideram que as políticas públicas poderiam contribuir

com a atividade cacaueira.  As mais  citadas foram:  disponibilidade de mudas de

qualidade, linhas de crédito e outras formas de financiamento (crédito subsidiado) e

incentivos fiscais. 

Ressalta-se que a principal  política pública de acordo com o produtor é o

programa  de  agricultura  familiar.  Constatou-se  que  a  associação  rural,  Ibama,

universidades  e  cooperativa  de  produtores  foram  os  órgãos  mais  citados  pelos

entrevistados para o desenvolvimento da cacauicultura nas pequenas propriedades

no Sul da Bahia.

Sobre a legislação florestal, quase a totalidade dos entrevistados tem ciência

e  concordam  com  ela.  Apesar  de  não  conhecer  o  todo  da  legislação  florestal

brasileira,  os  produtores  consideram-a  relevante,  o  que  pode  representar  uma

abertura a educação ambiental, de maneira que integrem a sua prática agrícola às

diretrizes nacionais de proteção ao meio ambiente. Para isso se faz necessário a

intensificação  de  programas  de  esclarecimento,  bem  como  acompanhamento  e

fiscalização proativa das propriedades. No entanto, a maioria das propriedades não

são fiscalizadas pelo órgão ambiental competente periodicamente.

Outros  fatores  podem vir  a  interferir  na  atividade  econômica  do  produtor.

Como  se  sabe,  a  permissão  para  execução  de  algumas  atividades  que  gerem

significativo impacto ambiental está condicionada a concessão de alguns tipos de

licenciamento.  Estas  licenças  podem estar  condicionadas  a  existência  prévia  de
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estudos específicos (BRASIL, 2012). Contudo, foi identificado a quase inexistência

destes estudos na região.

Uma aparente contradição se apresenta, pois verificou-se que na maioria das

propriedades em algum momento  foi  realizado ao menos um licenciamento pelo

órgão ambiental competente. Contudo, aqui cabe observar que a realização desses

licenciamentos pode ter ocorrido a muito anos atrás, quando ainda não vigoravam as

regras do novo código florestal, e ainda não existia a obrigatoriedade de inscrição no

Cadastro  Ambiental  Rural  (CAR)/Cadastro  Estadual  Florestal  de  Imóveis  Rurais

(CEFIR). 

Neste sentido, quanto ao CAR/CEFIR, quase metade das propriedades não

realizaram.  Isto  vale  dizer  que  possivelmente  uma  quantidade  considerável  das

pequenas propriedades de cacau da microrregião Ilhéus – Itabuna estão inabilitadas

ao acesso a diversos direitos, bem como estão à margem da estatística estatal na

seara da proteção florestal

Quanto ao cumprimento de requisitos relacionados a proteção dos recursos

hídricos vê-se que: a) em relação as faixas marginais de qualquer curso d'água,

quase  metade  das  propriedades  sob  análise  não  estão  de  acordo  com  este

mandamento do Código Florestal; b) entre as propriedades que possuem lagos e

lagoas  mais  da  metade,  estão,  a  princípio,  em  situação  irregular;  c)  das

propriedades que possuem nascentes e olhos d’água, mais da metade a possuem

em situação de desacordo ao raio mínimo de proteção ambiental.

No que se refere a encostas ou partes destas com declividade superior a 45°,

parte considerável das propriedades podem estar em desacordo com a lei, contudo

seria necessário um estudo individualizado para uma afirmação categórica. 

Nenhuma das propriedades pesquisadas possui áreas em altitude superior a

1.800 m, e a maioria não possuem veredas, mas entre as que possuem (representa

um pouco menos da metade), mais de três quartos estão, a princípio, em situação

irregular.

Desta forma, a maior parte das propriedades aparentemente descumprem a

obrigatoriedade de áreas de preservação permanente. E, no que se refere a reserva

legal, não a possuem conforme estipulado pelo Código Florestal.

Não  obstante  as  dificuldades  enfrentadas,  se  identificou  um  aspecto

possivelmente facilitador para o ciclo de formação de alguma política pública que

vise a conscientização ambiental e consequentemente a efetividade da legislação.
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Isto  porque  a  maioria  dos  produtores  possuem larga  experiência com a lavoura

cacaueira, e estão a muitos anos lidando com a mesma propriedade, conhecendo o

histórico dela.  Além disso,  ainda persiste a confiança do produtor na atuação do

Estado, uma vez que a maioria dos produtores consideram de alta importância as

legislações  e  institutos  legais  que  afetam  a  cacauicultura  nas  pequenas

propriedades no Sul da Bahia.
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ANEXO 1

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONARIO

FINALIDADE DE PESQUISA: 

Este questionário faz parte da pesquisa  “Conformação da Produção de Cacau no Sul da Bahia

com a  Legislação  Florestal  Brasileira  e  Percepção dos  produtores  (as)  sobre  as  Políticas

Públicas para a Cacauicultura”. A presente pesquisa tem finalidade puramente Teórica e Científica.

Mais especificamente, o objetivo da pesquisa consiste em investigar em investigar a conformação da

produção  de  cacau  no  Sul  da  Bahia  com a  legislação  florestal  brasileira,  focando  as  áreas  de

preservação permanente e reserva legal, bem como a percepção dos pequenos produtores (as) sobre

as  políticas  públicas  para  a  cacauicultura,  no  sentido  de  contribuir  para  o  desenvolvimento

sustentável da produção de cacau no país. 

GARANTIA DE ANONIMATO DO ENTREVISTADO

É garantido o anonimato total dos participantes. Desse modo não consta e não deve ser acrescido

no presente questionário informações acerca de identificação do nome do produtor (a) entrevistado.

As informações requeridas no questionário sobre o produtor (a) não possibilitam a identificação do

mesmo,  e  tem a  finalidade única  de  caracterização geral  do perfil  dos  produtores  (as)  e  das

propriedades de cacau em relação ao tema abordado. 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO PARA O ENTREVISTADOR: 

- As respostas devem ser redigidas de forma clara e concisa.

- Deve ser utilizada caneta preta ou azul

- Se o entrevistado não souber assinar, usar assinatura digital no TCLE.

-  Se  o  entrevistado  não  entender  alguma  questão,  o  entrevistador  deve  explicar  a  questão  ao

entrevistado.

- Caso, o entrevistado não queira responder uma questão, não se deve insistir. Deixe a questão em

branco.

- Só pode ser escolhida uma resposta para questões com alternativas sim, não e/ou parcialmene e

com alternativas referentes a grau de importância. 

Questionário para obtenção de informações sobre política públicas para a cacauicultura 

I. Caracterização do produtor (a) e da propriedade

Itens Respostas
Escolaridade/formação  do  produtor  (a)  ou
proprietário (em anos):
Idade (em anos):
Número de dependentes:
Número de pessoas que vive na propriedade
Função  na  propriedade  (dono,  gerente,
arrendatário, posseiro, outros)
Vive na propriedade?
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Há quantos anos trabalha com o cacau?
Há quantos anos trabalha na propriedade?
Trabalha com outras culturas além do cacau
na propriedade?
Renda  média  mensal  com  a  atividade
cacaueira (R$):
Renda  média  mensal  com  as  demais
atividade (R$):
Parcela  da  propriedade  que  é  usada  para
cultivo do cacau e outras atividades, em ha.
Tamanho da propriedade (ha)
Forma  de  aquisição  da  propriedade
(adquirida, Herdada...)
Mão-de-obra  existente  na  propriedade
(funcionários, família, ele)
Município de localização:
Ponto (GPS):

2. A sua propriedade recebe assistência técnica?
(  ) Sim
(  ) Não

Modelo de emprego da mão de obra
Celetista
remuneração variavel
Parceria agrícola 
Arista (celetista q se ocupa de uma área definida na propriedade)

3. Se você respondeu SIM para a questão 2, qual órgão você geralmente utiliza?
(  ) Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(  ) EBDA – Empresa de Desenvolvimento Agrícola do Governo do Estado da Bahia
(  ) ADAB – Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia
(  ) Associação Rural            
(  ) Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(  ) Organizações não governamentais (ONG’s)  
(  ) Empresas privadas
(   ) CEPLAC
(  ) Outros: ____________________________________

4. Se você respondeu NÃO para a questão 3, por que não?
(  ) Eu não sei a quem contactar
(  ) Eu não necessito de assistência técnica
(  ) Outras razões: _________________________________

5. Com que frequência sua propriedade recebe assistência técnica?
(  ) Raramente (1 vez/ano)
(  ) Pouco Frequente (1 vez/semestre)
(  ) Frequente (1 vez/mês)

II. Financiamento e políticas públicas 

6. Você utiliza algum tipo de crédito para fomentar as atividades na propriedade?
(  ) Sim   
(  ) Não

7. Se você respondeu SIM para a questão 14, qual órgão você geralmente utiliza?
(  ) Banco do Brasil
(  ) Banco do Nordeste
(  ) Pronaf floresta– Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(  ) Pronamp – Programa Nacional de Apoio ao Médio produtor (a) Rural
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(  ) Financiamento de baixo carbono
(  ) FNE Verde
 (  ) Outros: ___________________________________

8. Indique os principais obstáculos que limitam o acesso as Fontes de financiamento.

 Limitações 
Resposta

Sim Não
Inexistência de linhas de crédito adequadas às necessidades 
da atividade cacaueira 
Dificuldades ou entraves burocráticos para se utilizar as Fontes 
de financiamento existentes 
Exigência de aval/garantias por parte das instituições de 
financiamento 
Entraves fiscais que impedem o acesso às Fontes oficiais de 
financiamento 
Rigor da legislação ambiental
Outras (especificar): _________________________________

9. Quais políticas públicas poderiam contribuir para o aumento da eficiência competitiva da produção
de cacau? Indique o grau de importância utilizando a escala: (0) se for irrelevante, (1) para baixa
importância, (2) para média importância e (3) para alta importância. 

 Ações de Política Grau de importância 
Programas de capacitação profissional e treinamento técnico ( 0 ) ( 1 ) (2) ( 3 ) 
Melhorias na educação básica ( 0 ) ( 1 ) (2) ( 3 ) 
Programas de apoio à consultoria técnica ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Estímulos à oferta de serviços tecnológicos ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Programas de acesso à informação (produção, tecnologia, 
mercados, etc.) 

( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 

Linhas de crédito e outras formas de financiamento (crédito 
subsidiado)

( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 

Política de preço mínimo ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Políticas de estoques reguladores ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Incentivos fiscais ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Disponibilidade de mudas de qualidade (infra-estrutura botânica) ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Outras (especificar): ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 

10. Qual o grau de importância das políticas públicas voltadas para o cacau no país? Indique o grau
de importância utilizando a escala: (0) se for irrelevante, (1) para baixa importância, (2) para média
importância e (3) para alta importância.

Ações de Política Grau de importância 
PROCACAU ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Plano de Recuperação Econômico Rural da Lavoura Cacaueira ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Programa Baiano de Tecnologia Apropriada - PBTA ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Programa de agricultura familiar ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Outras (especificar) ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 

11. As políticas públicas apresentadas na questão 10 contribuem para: Indique o grau de importância
utilizando a escala: (0) se for irrelevante, (1) para baixa importância, (2) para média importância e (3)
para alta importância.

Itens Grau de importância 
Aumenar a renda com o cacau ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Aumentar as exportações ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Aumenar a produção ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Melhorar a qualidade de vida sua e de sua família ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Outros (especificar): _________________________________ ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
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12. Qual o grau de importância dos órgãos a seguir  para o desenvolvimento da cacauicultura no
Brasil?  Indique  o  grau  de  importância  utilizando  a  escala:  (0)  se  for  irrelevante,  (1)  para  baixa
importância, (2) para média importância e (3) para alta importância.

Órgãos Grau de importância 
CEPLAC ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
IBAMA ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
EMBRAPA ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
EBDA –  Empresa de Desenvolvimento Agrícola do Governo do
Estado da Bahia

( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 

ADAB – Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Associação Rural ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas

( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 

Organizações não governamentais (ONG’s) ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Ministério do Meio ambiente ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Ministério do Desenvolvimento Agrário ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Secretarias de agricultura ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Universidades ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Cooperativas de produtores (as) ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Empresas privadas ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Outros (especificar): _________________________________ ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 

III. Legislação Florestal

13. Sobre a legislação florestal:

Questões
Resposta

Sim Não Parcialmente
Tem conhecimento?
Concorda?
A  propriedade  é  fiscalizada  pelo  órgão
ambiental em qual periodicidade?
A  propriedade  está  de  acordo  com  os
respectivos  planos  de  bacia  ou  planos  de
gestão de recursos hídricos
É  realizado  o  licenciamento  pelo  órgão
ambiental competente
O  imóvel  esteja  inscrito  no  Cadastro
Ambiental
Rural – CAR ou CEFIR?

14. Qual a distância, em metros, do cultivo da propriedade com: 
a) Faixas marginais de qualquer curso d'água natural: ____________
b) áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais: ____________
c) as áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais: ____________
d) as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água: ____________
e) as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°:____________
f)  as  restingas,os  manguezaisas  bordas  dos  tabuleiros  ou chapadasno topo  de morros,  montes,
montanhas e serras: ____________
g) as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros: ____________
h) as veredas: ____________

15) Na sua propriedade houve estudos sobre: 
a) plano de bacia hidrográfica? (  ) Sim   (  ) Não
b)  Zoneamento Ecológico-Econômico? (  ) Sim   (  ) Não
c) formação de corredores ecológicos com outra? (  ) Sim   (  ) Não
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d) Reserva Legal,  com Área de Preservação Permanente, com Unidade de Conservação ou com
outra
área legalmente protegida? (  ) Sim   (  ) Não
e) áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade? (  ) Sim   (  ) Não
f) áreas de maior fragilidade ambiental? (  ) Sim   (  ) Não

16) Qual o percentual de área de preservação permanente na sua propriedade?
_______________%

17) Qual o percentual de área de reserva legal na sua propriedade?
_______________%

18) sobre o código florestal:
Itens Grau de importância 

Qual a importância do código florestal? ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Qual a importância das áreas de preservação permanente? ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
Qual a importância das áreas de reserva legal? ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
A legislação ambiental é importante? ( 0 ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) 
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	ABSTRACT:
	The implementation of public policies for cocoa, since the 1930s, has determined the cadence of fruit production in the southern region, which still has this crop as the main agricultural product. The new Forest Code also interferes with this dynamic, since it has a corpus that aims to protect, guide and discipline productive activities. Thus, this research aims to investigate the conformation of cocoa production in southern Bahia with the Brazilian forest legislation, focusing on the areas of permanent preservation and legal reserve, besides verifying the perception of small producers on public policies for the cocoa cultivation. Primary data obtained by applying a questionnaire to small cocoa producers located in the Ilhéus - Itabuna microregion were used. Most small producers were found not to have had access to cocoa public policies to improve their lives. Training measures and technical assistance (agricultural and legal), and less bureaucratic financial subsidy, is the great demand of producers. Regarding environmental legislation, despite being well judged, it is poorly understood and of low applicability. Reservation of preservation areas is still understood by many as an obstacle to the economic development of property.
	Keywords: Forest Code. Agricultural Policy. Environmental legislation.
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