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RESUMO 

 

Áreas de Proteção Ambiental (APA’s) são enquadradas no Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC) enquanto Unidades de Proteção Sustentável, cujo 

objetivo geral é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 

parcela dos recursos naturais.  No caso específico da APA do Pratigi, existem 

atualmente cerca de cento e sessenta comunidades dentro dos seus limites, algumas 

delas de ocupação tradicional, a exemplo de quilombolas e colônias de pescadores, 

além de fazendas  de grande, médio e pequeno porte. O presente estudo deve 

representar uma contribuição para os processos de gestão da conservação na APA, 

através do levantamento das modificações ambientais ocorridas na região, bem como 

das relações com a natureza estabelecidas pelas populações residentes. Para tanto, o 

levantamento da História Ambiental tem o suporte três abordagens metodológicas: 

informações coletadas em fontes históricas; entrevistas a moradores; e 

geotecnologias. As fontes históricas remontam aos processos de colonização e 

exploração econômica da região desde o século XVIII. Tais documentos, elaborados 

por brasileiros funcionários da Coroa Portuguesa, apontam eventos marcantes para a 

definição das paisagens atualmente encontradas na região, tais como a exploração 

madeireira entre os séculos XVI e XVIII e a produção de gêneros alimentícios durante 

o mesmo período, excepcionalmente a farinha de mandioca. As entrevistas auxiliaram 

na compreensão de processos que promoveram alterações importantes nas 

formações de Mata Atlântica, como a implantação da cultura do cacau, os períodos de 

desmatamento, a introdução de culturas exóticas e o desenvolvimento de sistemas 

produtivos próprios, que são destacados como eventos chaves para que as paisagens 

locais assumissem a configuração atual. No que se refere ao suporte oferecido pelas 

geotecnologias, foram elaborados mapas de uso e cobertura da área de estudo para 

os anos de 1991, 2000 e 2010, possibilitando a comparação da área antes e depois da 

sua conversão em APA. Tal comparação permite-nos concluir a respeito da efetividade 

da criação desta Unidade de Conservação para a proteção da Mata Atlântica, visto 

que foi possível observar através dos mapas a recomposição de áreas de floresta 

anteriormente perturbadas.    

 

Palavras Chave: Mata Atlântica; Unidades de Conservação; Fontes Históricas; 

História Oral; Geotecnologias. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Environmental Protection Areas (APA's) are framed in the National System of 

Conservation Units (SNUC) as Sustainable Protection Units , whose general objective 

is to reconcile nature conservation with sustainable use of natural resources's 

installment. In the specific case of the Pratigi APA , there are approximately one 

hundred and sixty communities within its boundaries , some traditional , like maroon 

and fishermen's associations , in addition to large, medium and small farms. This study 

should represent a contribution to the processes of conservation management in the 

APA , through the survey of environmental changes occurring in the region , as well as 

relations with nature established by residents populations. For both, the lifting of 

Environmental History has support three methodological approaches : information 

collected from historical sources ; interviews with residents ; and geotechnologies . The 

historical sources dating to the processes of colonization and economic exploitation of 

the region since the eighteenth century. These documents, prepared by brazilian staff 

of the Portuguese Kingdom, indicate important events for the definition of landscapes 

currently found in the region, such as logging between the sixteenth and eighteenth 

centuries and the production of foodstuffs during the same period, exceptionally 

cassava flour. The interviews helped in understanding processes that promoted 

important changes in the formations of the Atlantic Forest, as the introduction of the 

cacao crop, periods of deforestation, introduction of exotic cultures and developing own 

production systems, which are highlighted as key events for local landscapes assume 

the current configuration.  With regard to the support offered by geotechnologies, maps 

of use and coverage of the study area for the years 1991, 2000 and 2010 were 

developed, enabling the comparison of the area before and after his conversion in 

APA. This comparison allows us to conclude about the effectiveness of the 

establishment of this conservation area to protect the Atlantic Forest , as was observed 

by maps of use and coverage of areas of previously disturbed forest. 

 

keywords: Atlantic Forest; Conservation Units; Historical Sources; Oral History; 

Geotechnology. 
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INTRODUÇÃO 

A Área de Proteção Ambiental do Pratigi (APA do Pratigi) foi criada em 02 de 

abril de 1998, a partir do decreto estadual n° 7.272. Com uma área total de 472.455 

Km2, estende-se por cinco municípios do Baixo Sul da Bahia, três deles integralmente 

inseridos na sua poligonal (Igrapiúna, Ituberá e Piraí do Norte), e dois deles 

parcialmente inseridos (Ibirapitanga e Nilo Peçanha).  

Integrante no corredor central da Mata Atlântica, torna-se estratégica no 

sentido da conservação desde bioma, uma vez que comporta, dentro dos seus limites, 

uma área remanescente de floresta de 35.686 ha, que é um dos principais 

remanescentes florestais do estado (ROCHA, 2010). Manguezais e restingas também 

são encontrados associados aos fragmentos de floresta ombrófila do litoral.  

Na APA do Pratigi existem atualmente cerca de cento e sessenta núcleos de 

ocupação, algumas deles sendo comunidades tradiconais, a exemplo de quilombolas 

e pescadoras. Tais comunidades desenvolvem atividades produtivas variadas, desde 

pesca, mariscagem e agricultura de subsistência até a produção extrativa da piaçava. 

Grandes fazendas também estão localizadas na APA, desenvolvendo sistemas 

produtivos freqüentemente ligados a ciclos econômicos nacionais, a exemplo do 

plantio de seringueira (Hevea brasiliensis) e cacau (Theobroma cacao). 

Diante desse quadro, a compreensão da dinâmica econômica e social das 

populações afetadas pela criação de APA do Pratigi desempenha papel crítico para o 

sucesso das políticas de conservação aí implantadas, e nesse sentido, a História 

Ambiental tem uma grande contribuição a oferecer. Ao promover o resgate dos usos 

históricos de um determinado território, a História Ambiental se propõe a apresentar 

algumas chaves para a compreensão de fisionomias e paisagens atuais, bem como 

para os problemas ambientais atualmente enfrentados. Afinal, a compreensão de qual 

tipo de manejo causou determinado tipo de impacto é o primeiro passo para identificar 

os pontos chaves de intervenção. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo construir a História 

Ambiental da área convertida na APA do Pratigi, e apresenta, como objetivos 

específicos:  

 Levantamento do histórico da região; 

 Caracterização do ambiente físico da área de estudo; 
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 Caracterização das alterações no uso e cobertura de terras do território 

que compõe a APA do Pratigi; 

 Elaboração de um modelo espacial da História Ambiental da APA do 

Pratigi;  

 Para tanto são utilizadas três abordagens metodológicas: análise de fontes 

históricas; entrevistas a moradores; e geotecnologias. As fontes documentais 

fornecem a base para compreensão dos processos históricos e econômicos que 

resultaram em modificações no ambiente. A escuta dos moradores locais tende a 

expor informações sobre eventos cuja documentação disponível é insuficiente ou 

inexiste, além de apresentar pontos de vista alternativos à história oficial. 

Complementarmente, as geotecnologias oferecem uma contribuição valiosa para os 

processos descritivos de modificações ambientais, uma vez que permitem a 

espacialização de fenômenos, auxiliando a sua compreensão. Para  

Este trabalho encontra-se dividido em sete capítulos. O Primeiro Capítulo 

compreende o Referencial Teórico, no qual são trabalhados conceitos caros à 

reflexão sobre a problemática em estudo. O Segundo Capítulo apresenta a Área de 

Estudo do ponto de vista físico e socioeconômico. O Terceiro Capítulo apresenta a 

Metodologia empregada na pesquisa do ponto de vista teórico, debatendo as 

características das abordagens escolhidas bem como a pertinência das mesmas. Os 

resultados alcançados são apresentados nos quatro últimos capítulos, seguidos pelas 

Considerações Finais.  

O Quarto Capítulo, intitulado "Ocupação do Baixo Sul do Estado da Bahia: 

a História Ambiental da Colônia à República ", representa o resultado do esforço 

bibliográfico e da apreciação de fontes históricas referentes à área de estudo. A 

análise empreendida remonta ao processo de ocupação da Capitania de São Jorge 

dos Ilhéus, ainda no século XVI. 

 O Quinto Capítulo, intitulado "História Ambiental dos Séculos XX e XXI", 

apresenta os resultados do trabalho com entrevistas. A dinâmica econômica e as 

modificações ocorridas nas paisagens são apresentadas à luz das informações da 

própria população, que oferece-nos um retrato histórico da área de estudo desde onde 

a memória dos moradores e moradoras mais antigos consegue alcançar, até as 

transformações mais recentes, a exemplo da própria criação da APA e suas 

implicações. 
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 O sexto capítulo chama-se "Uso e Cobertura da Terra na APA do Pratigi 

entre 1991 e 2010", e representa a contribuição das geotecnologias para a 

compreensão da atual configuração espacial da APA. Mapas de uso e cobertura da 

área de estudo foram elaborados para os anos de 1991, 2000 e 2010, de forma a 

apresentar um cenário anterior à sua conversão em Unidade de Conservação (1991), 

um cenário imediatamente após a criação da APA (2000), e um cenário mais recente, 

doze anos após a sua criação (2010), subsidiando a elaboração de um balanço a 

respeito da efetividade da mesma. 

 No capítulo final, a História Ambiental da APA do Pratigi é apresentada através 

de um modelo espacial de evolução das paisagens desde o século XVI até os dias 

atuais, consistindo numa seqüência de mapas que buscam demonstrar espacialmente 

as modificações nas paisagens descritas pelas fontes históricas e pelos moradores. 

Por fim são apresentadas as considerações sobre a pesquisa e sobre os resultados 

alcançados. 
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CAPÍTULO 01: REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 Conservacionismo e Áreas Protegidas 

A ocorrência de sucessivos desastres ambientais ao redor do planeta desde o 

final da década de 19501, somada à ameaça de escassez de produtos primários - 

evidenciada pela crise do petróleo na década de 1970, vem alertando a população 

mundial para o risco proveniente da degradação dos recursos naturais, sobremaneira 

nas últimas décadas.   

A compreensão tradicional das relações entre sociedade e natureza 

desenvolvidas até o século XIX, vinculadas ao processo de produção capitalista, 

considerava o ser humano e a natureza como pólos excludentes, tendo subjacente a 

concepção de uma natureza objeto, fonte ilimitada de recursos à disposição homem 

(BERNARDES & FERREIRA, 2009). A idéia de fronteira aberta de recursos naturais 

ilimitados encontrava lastro no pensamento neoclássico, que defendia a tese de que o 

livre jogo das forças de mercado maximizaria o bem estar social e resolveria por meio 

da inovação tecnológica o problema da escassez de matérias primas (GONÇALVES, 

2010). Mas com a percepção da crise ambiental que se desenhava mundialmente, o 

ideal de supremacia humana sobre a natureza foi desafiado, dando lugar à percepção 

do meio ambiente enquanto força capaz de influenciar de maneira decisiva os rumos 

das sociedades.   

É necessário destacar que a antiga visão de natureza enquanto de entidade 

separada do mundo humano estava presente até mesmo na base nas movimentações 

conservacionistas do final do século XIX, influindo no modelo de criação de parques 

para proteção da biodiversidade que veio a se tornar hegemônico.  Tal modelo teve 

início nos Estados Unidos em 1864 com a criação do Parque Estadual Yosemite, 

seguida pela criação do Parque Nacional Yellowstone, dez anos depois.  

Yosemite é criado no auge da Renascença estadunidense, por isso é 

concebido não apenas para proteger, mas também para enaltecer um local 

considerado de profunda beleza natural, remetendo à criação divina. Em 1874 a 

                                                           
1
 Para uma relação de desastres ambientais ao longo do século XX e suas conseqüências, ver: 

BERNARDES, Júlia Adão; FERRERA, Francisco Pontes de Miranda. Sociedade e Natureza. In: CUNHA, 

Sandra Baptista da; GUERRA, Antonio José Teixeira (Org.) A questão ambiental: diferentes abordagens. 

5 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009. (sessão 4.1 Os Desastres e a Tomada de Consciência) 
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Renascença já encontrava-se em declínio, dando lugar ao pragmatismo filosófico e 

científico que se expressou na criação de Yellowstone. Entretanto, a adoção de 

tecnologias e saberes não disponíveis à época de Yosemite não implicou no abandono 

da concepção estética daquela sociedade sobre a natureza (GODOY, 2000). 

A criação dos parques refletia a concepção estadunidense de natureza e da 

predestinação desta cultura a uma terra edênica, a um novo mundo. Correspondendo 

à queda da última fronteira dos colonizadores brancos rumo ao oeste,  a criação de 

Yellowstone enaltecia a predestinação divina da nação à glória. A criação dos parques 

corresponde, então, à criação da própria idéia de qual natureza se quer proteger, e 

também dos domínios explicativos capaz de descrevê-la (GODOY, 2000).  

Tal modelo passou a ser exportado, se convertendo no elemento principal das 

políticas de conservação em diversos países, principalmente naqueles classificados 

como pobres ou em desenvolvimento, encarados como reservatórios de recursos 

naturais. Ele é marcado, precisamente, pela exclusão do ser humano dessas reservas, 

designadas para outras espécies (SARKAR, 2000). Nesse sentido, um decreto 

estadunidense de 1964, o Wilderness act, explicita essa compreensão ao definir 

natureza como um lugar “onde o próprio homem é um visitante e não permanece” 

(GOMEZ-POMPA & KAUS, 2000).  

Na década de 1980, o modelo de conservação da natureza através da criação 

de parques ganha um reforço adicional da Biologia da Conservação, disciplina surgida 

entre 1985 e 1987, nos Estados Unidos. Os debates iniciais da disciplina giravam em 

torno do tamanho e forma ideais das áreas de conservação, da efetividade dos 

corredores ecológicos, e afins (SARKAR, 2000). A conservação é, então, vista como 

resultante do manejo científico de ambientes e recursos naturais, cujo objetivo se 

pauta na maximização dos benefícios estéticos, educacionais, recreacionais e 

econômicos para a sociedade como um todo (DIEGUES, 2000). Essa linha de 

pensamento acabou dominando os estudos de Biologia da Conservação nos Estados 

Unidos, sendo referida como versão, corrente ou escola Norte Americana, ou ainda, 

do Norte. No presente estudo optou-se por chamá-la de estadunidense.  

Esse pensamento funda-se na percepção do aumento na quantidade e 

velocidade das extinções de espécies desde a década de 1950, e dos malefícios 

provenientes de alterações radicais promovidas nas paisagens por ação humana. 

Segundo essa abordagem, uma vez que as transformações humanas sobre o planeta 

geram esse tipo de impacto, a conservação deve operar no sentido de impedir que o 
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ser humano realize transformações em áreas reconhecidas como portadoras de uma 

natureza em estado considerado inicial.  

Para o Conservacionismo Estadunidense, na medida em que os problemas 

ligados à degradação da natureza afetam todo o planeta, as soluções também devem 

ser comuns, e universalmente adotadas. Tributário do modelo de ciência positivista, 

essa corrente assume que, uma vez determinadas as leis gerais de funcionamento 

dos ecossistemas, estes se comportariam da mesma forma em todos os seus locais 

de ocorrência, e, portanto, os mecanismos de manejo seriam generalizáveis para 

quaisquer realidades. Uma leitura mais crítica é capaz de perceber, entretanto, que 

subjacente a essa perspectiva, encontra-se um modelo de transferência do tipo “Norte-

Sul”, tanto de tecnologias quanto de valores a elas associados (PIMBERT & PRETTY, 

2000).  

Esse tipo de transferência não costuma levar em conta as peculiaridades 

sociais e econômicas dos países receptores da tecnologia. Nestes, a dinâmica 

econômica, quase sempre dependente, bem como a política externa, dirigem o modelo 

de exploração adotado, e freqüentemente as formas tradicionais de uso dos recursos, 

anteriores aos processos de colonização, são descaracterizadas, perdendo espaço 

para as formas dominantes de condução da economia. Nesse sentido, as políticas 

conservacionistas convencionais, alinhadas ao paradigma estadunidense, 

caracterizam-se por não diferenciar os variados tipos de usos dos recursos locais, bem 

como os diferentes atores envolvidos, por ocasião do desenvolvimento de suas ações.   

Mesmo tendo evidência de que são nossos próprios interesses 

externos os principais responsáveis pela maior parte do 

desflorestamento tropical, nós continuamos a pôr a culpa na 

pobreza e nas práticas agrícolas do setor rural, quando eles 

são apenas os sintomas visíveis de problemas muito mais 

profundos (GOMEZ-POMPA & KAUS, 2000, pág. 131).  

É válido salientar que são vários os pressupostos teóricos e correntes de 

pensamento que compõem o amplo campo chamado de Conservação. Outras 

correntes conservacionistas se desenvolveram, não só nos Estados Unidos, mas em 

várias partes do mundo, antes e depois do surgimento da Biologia da Conservação 

enquanto disciplina acadêmica. Desde correntes biocêntricas, que postulam que a 

natureza precisa ser preservada pelo seu valor intrínseco, independente do uso que 

possam vir a ter para as sociedades humanas, até abordagens mais sociais, que 
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levam em consideração as relações que as diferentes sociedades e culturas 

estabelecem com a natureza.  

Uma tentativa de diferenciação dessas numerosas correntes parte de uma 

divisão dicotômica do campo a partir de um critério chave: a consideração do elemento 

humano para a definição de políticas de conservação da natureza. Assim, nas 

estratégias ou movimentos chamados de Preservacionistas estão classificadas as 

correntes defensoras de um controle rigoroso quanto ao uso e acesso a terra e da 

exclusão de grupos sociais das áreas a serem protegidas das atividades humanas. Ao 

tempo em que são caracterizadas como estratégias ou movimentos Conservacionistas 

aqueles cuja ênfase está nas interações entre empobrecimento rural, aumento na 

exploração dos recursos naturais e invasão de áreas protegidas (CUNHA & COELHO, 

2009).2  

Autores como Gomez-Pompa e Kaus (2000) têm chamado atenção para o fato 

de que a estratégia preservacionista desconsidera a perspectiva das populações 

rurais, o que implica que as pessoas que tem as mais próximas ligações com a terra, e 

que serão mais diretamente afetados pelas políticas públicas, são negligenciados nos 

processos de tomada de decisões. 

Não se trata aqui de supor que todas as populações rurais são 

conservacionistas natas, o que equivaleria a assumir uma postura acrítica e 

generalizante com relação a essas populações. Trata-se, antes, de reconhecer que o 

setor rural não é um grupo homogêneo, e por isso as restrições sócio-econômicos que 

levam a práticas destrutivas ou a conflitos devem ser cuidadosamente investigadas e 

levadas em consideração nas propostas de manejo (GOMEZ-POMPA & KAUS, 2000). 

A não observância de dinâmicas econômicas locais historicamente estabelecidas pode 

condenar ao fracasso propostas de conservação, por não considerar a verdadeira raiz 

dos conflitos ambientais, bem como os conhecimentos acumulados sobre a dinâmica 

daquele ecossistema específico. Infelizmente, a história da conservação do último 

século tem sido pródiga em situações desse tipo.  

 

                                                           
2
 As diferenças entre as duas correntes são, entretanto, mais complexas do que o escopo do texto 

permite delinear, cabendo outras diferenciações. Para uma descrição mais cuidadosa, ver: CUNHA, Luís 

Henrique; COELHO, Maria Célia Nunes. Política e Gestão Ambiental. In: CUNHA, Sandra Baptista da; 

GUERRA, Antonio José Teixeira (Org.) A questão ambiental: diferentes abordagens. 5 ed. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2009. 
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1.2 Histórico e Caracterização da Política Ambiental Brasileira  

Desde o período colonial houve tentativas de regular o uso dos recursos 

naturais no Brasil. À época, o debate ambiental na colônia era orientado pela 

manutenção das matérias primas, e não por uma valorização purista da natureza. O 

objetivo era o controle de determinados recursos economicamente importantes, 

principalmente os madeireiros – úteis para a construção de residências e como 

combustível para fornalhas, além de representar recurso militar estratégico, no sentido 

da construção de embarcações (MEDEIROS, 2006). 

A natureza não era defendida pelo seu valor estético ou 

espiritual, ao estilo da tradição romântica, mas sim por seu 

valor político e econômico. A destruição e desperdício das 

produções naturais eram condenadas como um crime histórico, 

na medida em que privava o país  de recursos essenciais para 

o seu progresso futuro (PÁDUA, 2005, pág. 158) 

 Para entender melhor a atuação da burocracia estatal brasileira e seu empenho 

em defesa dos recursos florestais da colônia, é necessário compreender também o 

contexto político da época, bem como as transformações em curso no Estado 

Português. 

 No século XVIII, o continente Europeu passava por modificações de ordem 

política e social. A ascensão da burguesia forçava a reorganização das estruturas de 

poder, bem como a revisão de princípios caros ao Antigo Regime Feudalista, tais 

como o absolutismo de Direito Divino (ARRUDA, 1980).  

 O uso da razão é então considerado indispensável à compreensão dos 

fenômenos naturais e sociais, e nesse contexto, a produção intelectual volta-se para o 

estudo da natureza e da sociedade, marcando o surgimento do Iluminismo3. Tais 

transformações tiveram reflexo sobre a sociedade portuguesa, principalmente através 

do movimento de revisão das suas instituições, que se tornou conhecido como 

Reformas Pombalinas. 

                                                           
3
 Autores como Rodrigues (2007) defendem que o programa filosófico e cultural do Iluminismo vem sendo 

interpretado de maneira otimista e holista pela historiografia tradicional. Um esforço de revisão 

historiográfica operado desde a década de 1990 viria, então, modificando o mapa conceitual do 

Iluminismo, chamando a atenção para os diferentes contextos nacionais e regionais, e para a existência 

de vários centros de gravidade intelectual na Europa do século XVIII, que se traduziria numa 

multiplicidade de vozes e de sentidos, em suma, de Iluminismos (RODRIGUES, 2007).  
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 Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras, também conhecido 

como Marquês de Pombal, foi um fidalgo português que prestou serviços à Coroa a 

partir de 1738, até a morte do rei D. José I, em 1777. No início de sua atividade 

pública, representada pela fase onde foi Delegado de Negócios em Londres e Viena, 

entrou em contato com a política econômica inglesa e principalmente com os 

princípios do Despotismo Iluminado na Áustria, que viria a exercer forte influência 

sobre a sua formação política.  

 Tendo se tornado Ministro da Fazenda em 1750, buscou empreender reformas 

caracterizadas pela tentativa de modernizar o Estado Português, identificadas com o 

espírito iluminista que ganhava fôlego em muitos países da Europa. Suas propostas 

de reforma abrangiam todas as áreas da sociedade portuguesa: política; 

administração; economia; cultura; e educação, e foram empreendidas principalmente 

contra a nobreza e a Companhia de Jesus (MACIEL & SHIGUNOV NETO, 2006). Tais 

reformas exigiam forte controle estatal, excepcionalmente sobre a máquina 

administrativa, mas para o Marquês de Pombal a influência da nobreza e, 

sobremaneira, do clero, era excessiva e configurava-se como obstáculo ao controle 

absoluto do rei. Daí o espírito antijesuítico característico da administração Pombalina4.  

 A Companhia de Jesus foi uma ordem religiosa fundada pelo padre Inácio de 

Loyola em 1534, em pleno movimento de reação da Igreja Católica à Reforma 

Protestante. Logo tornou-se uma poderosa congregação, extremamente eficiente nos 

seus propósitos catequistas e na sua ação missionária, por meio das quais procurava 

converter à fé católica os povos das regiões que estavam sendo colonizadas (MACIEL 

& SHIGUNOV NETO, 2006). Pouco a pouco a educação ocupou um dos lugares mais 

importantes, senão o mais importante, entre as atividades da Companhia, a ponto 

desta assumir, a partir do século XVI, a direção do ensino público português, até então 

sob a responsabilidade da Universidade de Coimbra (MACIEL & SHIGUNOV NETO, 

2006).    

 Cabe salientar, que a preocupação demonstrada pelo Marquês de Pombal em 

reformar o modelo educacional lusitano - salvaguardando-o na influência do clero, não 

foi inédita, tampouco exclusiva. Traços do pensamento iluminista podem ser 

                                                           
4
 Para Maciel & Shigunov Neto (2006), cabe salientar que esse processo, denominado de antijesuitismo, 

consistiu numa atitude comum a vários países europeus, não sendo um fenômeno exclusivo de Portugal. 

De acordo com esta visão, os jesuítas representavam um obstáculo e uma fonte de resistência às 

tentativas de implantação da nova filosofia iluminista que se difundia rapidamente pelo continente europeu 

(MACIEL, SHIGUNOV NETO, 2006).  
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encontrados nas políticas educacionais desde o reinado de D. João V e até o governo 

de D. Maria I. No entanto, foi durante a atuação do Marquês como ministro que o 

modelo de ensino eclesiástico foi substituído pela proposta de educação pública e 

laica. O ideal iluminista, então em voga, sustentava que a construção de uma nova 

sociedade só seria possível através da construção de um novo homem, e isso se daria 

por meio da educação/ilustração e da ciência.  

 Nesse sentido é que a educação pública é concebida enquanto ferramenta 

ideológica estratégica para retirar Portugal do atraso e transformá-lo em metrópole 

capitalista.  Embora as reformas pombalinas no campo educacional tenham obtido 

resultados contestáveis junto à educação de base5, o avanço obtido no sentido da  

promoção da autonomia do Estado frente ao ensino confessional é inegável, bem 

como a transformação que promoveu no âmbito da educação superior. Em 1772, a 

Universidade de Coimbra, reformada, alinha-se à realidade de outros centros de 

estudo da Europa, e passa a incluir em seus currículos novas correntes teóricas em 

desenvolvimento, tais como Filosofia Natural e Economia Política.    

 É nesse contexto progressista que o renomado naturalista e representante do 

iluminismo italiano, Domenico Vandelli, é convidado a compor o quadro docente da 

Universidade de Coimbra. Vandelli estabeleceu-se em Portugal, onde difundiu a 

"economia da natureza" de Lineu, Buffon e Duhamel de Monceau, associada às teses 

da escola econômica Fisiocrata sobre valorização dos recursos primários (PÁDUA, 

2005). Vandelli acabou sendo responsável pela formação de duas gerações de 

estudantes, sendo alguns destes oriundos de terras brasileiras (LEMOS, 2009), que se 

caracterizaram pelas duras críticas elaboradas ao uso predatório dos recursos 

naturais, demonstrando consciência dos efeitos deletérios da indiscriminada ação 

humana sobre o ambiente, mesmo no início da era Moderna. 

Alguns desses intelectuais empresariavam -se em expedições 

científicas pelas colônias portuguesas, coletando amostras e 

estudando as questões relacionadas ao plantio, solos, técnicas de 

                                                           
5
 Maciel & Shigunov Neto (2006) defendem a tese de que as Reformas Pombalinas no campo da 

educação foram danosas ao sistema educacional brasileiro, uma vez que extinguiu a organização 

implantada pelos jesuítas (em que pese a suas limitações) sem apresentar uma proposta para substituí-

la, desestruturando a educação promovida na colônia. Para os autores, a falta de um projeto educacional 

formal e eficaz, e a demora em instituir no Brasil escolas com cursos graduados e sistematizados foi 

intencional, refletindo a pretensão de reprimir o espírito nacionalista que começava a aflorar entre a 

população.  
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produção, manejos, catalogação de espécies desconhecidas pela 

ciência, entre outras atividades (PEREIRA, 2006, pág.02) 

 

 O contexto científico da época era favorável à reflexão sobre os modelos de 

utilização dos recursos naturais. Através dos séculos XVII e XVIII, cientistas ingleses e 

franceses haviam desenvolvido a Teoria do Dessecamento, que relacionava a 

supressão da cobertura vegetal à alterações no regime hídrico. A agronomia se 

desenvolvia, defendendo a preservação dos bosques enquanto meio de evitar a 

erosão e empobrecimento dos solos, e difundindo técnicas de manejo de recursos 

florestais, incluindo o reflorestamento. Além disso, com o avanço dos conflitos militares 

que se seguiram à Revolução Francesa, a preservação das matas tornou-se prioritária 

para as potências européias, uma vez que os recursos madeireiros eram de 

fundamental importância para a manutenção das marinhas de guerra (PÁDUA, 2005). 

Esse ambiente intelectual criava as condições subjetivas para a percepção de uma 

problemática ambiental, sobremaneira nas colônias tropicais européias, onde o 

modelo de exploração levava à rápida destruição de paisagens e exaustão de 

recursos 

 É preciso destacar, no entanto, que o sentido de proteção da natureza que 

emergiu no Iluminismo Luso-Brasileiro (PÁDUA, 2005) fundamentava-se em reflexões 

de fundo econômico. A natureza não era defendida pelo seu valor estético ou 

espiritual, ao estilo da tradição romântica, mas sim por seu valor político e 

economicamente estratégico. A argumentação em defesa da preservação das matas 

apresentava caráter pragmático, no sentido da utilização racional dos recursos caros à 

Coroa, à exemplo das madeiras nobres, necessárias à construção civil e naval. 

Ademais, o estudo do meio natural é um ponto crucial no fracasso ou prosperidade de 

um sistema extrativista colonial (LEMOS, 2009). Para a intelectualidade que se 

formava na esteira da Reforma da Universidade de Coimbra, a depleção dos recursos 

naturais no Brasil Colonial não era o preço que se estava pagando pelo progresso, 

mas o preço do atraso científico no qual a colônia vivia (PÁDUA, 2005).  

 A ligação entre a formação de alguns intelectuais brasileiros ligados à escola 

naturalista de Domenico Vandelli, e  a posterior atuação destes na burocracia estatal 

portuguesa na América é, então, bastante evidente (PEREIRA, 2006): 

Além de financiamentos para seus estudos, alguns intelectuais 

recebiam a oportunidade de viajar durante anos pela Europa, a fim de 
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participarem de cursos específicos. Também era comum a publicação 

de algumas "Memórias", que se constituíam em relatórios de viagens 

com observações científicas. Inúmeras delas foram ordenadas pelo 

Estado aos ex-estudantes (PEREIRA, 2006, pág.02). 

 

 Assim surge a tradição dos "ilustrados" na administração colonial, 

caracterizada por funcionários do Estado, de origem brasileira mas formados pala 

Universidade de Coimbra, cuja atuação na esfera pública representou o primeiro 

esboço de uma política ambiental sobre e voltada para a realidade do Brasil, ainda que 

de caráter economicista.   

 Seria um equívoco reducionista, entretanto, imaginar que o ambientalismo 

colonial brasileiro tenha representado uma mera correia de transmissão dos interesses 

de Portugal.  

Os críticos da destruição florestal no final do Brasil Colônia não 

podem ser entendidos apenas através das correntes teóricas por eles 

estudadas durante seus anos de formação universitária na Europa. A 

vivência concreta da paisagem e das práticas produtivas vigentes no 

Brasil, marcadas pelo constante e intencional desflorestamento, 

propiciou uma rica diversidade de experiências e oportunidades de 

elaboração crítica. Em todas as situações, porém, eles se 

consideravam portadores de um saber científico ilustrado, que tinha 

por missão racionalizar e modernizar a economia brasileira. A palavra 

"ignorância" vai aparecer constantemente nos escritos destes 

autores, confrontando o saber dos ilustrados com o tosco empirismo 

das práticas produtivas coloniais (PÁDUA, 2005, PÁG. 106). 

 Através de levantamento dos estudantes matriculados em Coimbra, Boschi 

(1994 apud Pereira, 2006) encontrou, apenas no século XVIII, 1752 brasileiros, dos 

quais 572 eram baianos, 445 cariocas e fluminenses e 347 mineiros. Grande parte 

dessa elite intelectual e política local, embora educada na Europa, defendia o 

progresso e autonomia da colônia, em que pese a manutenção da união política com 

Portugal.  

 A partir da segunda metade do século XIX o debate acerca da independência 

ganharia força, e o tema da destruição ambiental viria a constituir importante ponto de 

crítica ao colonialismo (PÁDUA, 2005).  
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 No entanto, o que é importante salientar aqui, é que a atuação desses 

funcionários junto à burocracia estatal nos deixou como legado uma rica 

documentação histórica, que pode nos auxiliar na compreensão dos processos 

históricos e ambientais do Brasil a partir do século XVIII, além de representar o início 

do desenvolvimento de um pensamento ambiental nacional. 

 

a. A Política Ambiental Brasileira na Atualidade 

 

É apenas no século XX, mais precisamente na década de 1930, que as 

movimentações do Estado Brasileiro permitem delinear melhor uma política ambiental 

no país. Com a Revolução de 1934 e a elaboração de uma nova Constituição, o 

Estado se torna mais forte e centralizador, inaugurando um período caracterizado pela 

elaboração de políticas destinadas à proteção do ambiente e de recursos naturais, 

ainda que de forma incipiente (CUNHA & COELHO, 2009).  

Ainda em 1934 são lançados: o Código Florestal (decreto n° 23.793), que 

previa a criação de áreas florestais protegidas nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste; o 

Código de Águas (decreto n° 24.643), o Código de Caça e Pesca (decreto n°23.672) e 

o Decreto de Proteção aos Animais (n°24.645). Em 1937 o primeiro Parque Nacional 

brasileiro é criado, sendo o de Itatiaia, no Rio de Janeiro, seguido pela criação do 

Parque Nacional de Iguaçu, no Paraná, e do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

também no Rio de Janeiro, ambos no ano de 1939.  

Nos vinte anos seguintes a política de criação de parques permaneceu 

estagnada, sendo retomada em 1959, desta vez com o propósito de atingir as regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste (MEDEIROS, 2006). Em função dessas ações, Cunha 

e Coelho (2009) caracterizam o período compreendido entre os anos de 1934 e 1971, 

enquanto o primeiro momento da Política Ambiental Brasileira, configurando-se como 

uma fase de construção de uma base de regulação. 

Por ocasião da elaboração do Código florestal, já em 1934, três tipologias de 

áreas de proteção foram propostas, sendo: protetoras (com a finalidade de conservar 

os regimes de águas, evitar a erosão, fixar dunas, assegurar a salubridade pública, 

proteger sítios, asilar espécimes de fauna, ou proteger, do ponto de vista militar, as 

fronteiras); remanescentes (visando a criação de parques, incluindo pequenos 

bosques para gozo público e reservas de proteção biológica ou estética); e de 
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rendimento (que poderiam ser submetidas a manejo de recursos naturais, visando o 

extrativismo de madeira -  incluíam as florestas nacionais) (MEDEIROS, 2006). 

Assim, mais em razão do tratamento utilitarista historicamente dispensado à 

questão ambiental no país do que por uma consideração especial com as populações 

locais, a legislação ambiental brasileira do começo do século passado teve o mérito de 

prever a necessidade de uso e manejo de recursos naturais, mesmo dentro do objetivo 

geral de proteção dos ecossistemas.  

É inegável, porém, que um importante aspecto do modelo de 

proteção que se construiu no país, nesse período, foi a sua 

capacidade de ter estabelecido, desde o início, distintas 

tipologias e categorias de áreas protegidas voltadas para uma 

gestão ambiental do território que garantisse, pelo menos 

conceitualmente, tanto a intocabilidade de áreas estratégicas, 

quanto a conservação através da utilização controlada dos 

recursos naturais em áreas específicas (MEDEIROS, 2006, 

pág. 51) 

A reformulação do Código Florestal, em 1965, extinguiu as tipologias 

anteriores, substituindo-as por quatro novas: Parques Nacionais (intocável, visando à 

manutenção de serviços ambientais); Floresta Nacional (responsabilizando os 

proprietários rurais pela proteção de matas em suas propriedades); além de Áreas de 

Proteção Permanentes (APP’s) e Reservas Legais (RL), ambas visando a conter 

pressões de desmatamento. Além disso, a Lei de Proteção aos Animais, de 1967, 

previa também a criação de Reservas Biológicas Nacionais e de Parques de Caça 

Federais. 

Com a criação da SEMA,  em 1973, o rol de áreas aptas à proteção legal foi 

ainda mais diversificado, incluindo seis novas categorias. Em vista da grande 

quantidade de modelos de áreas protegidas em vigência no país (cujas funções muitas 

vezes se sobrepunham), e da duplicidade de funções observadas entre algumas 

agências do governo (notadamente entre a SEMA e o Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal – IBDF), era explícita a necessidade de unificação dos 

sistemas de regulação ambientais.  

No ano de 1992, a proposta de criação de um Sistema Único de Unidades de 

Conservação (SNUC) é apresentada ao Congresso Nacional. A tramitação do projeto, 

entretanto, se arrasta por longos oito anos, sendo aprovada apenas no ano 2000 
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(MEDEIROS, 2006). Na raiz dos longos debates que protelaram a aprovação da 

proposta está, precisamente, a disputa entre as diferentes concepções acerca da 

política brasileira para conservação da biodiversidade – se preservacionista ou 

conservacionista, bem como interesses econômicos de setores para os quais qualquer 

modelo de conservação é considerado nocivo – representados pelos parlamentares da 

bancada ruralista.  

Em seu texto final, dado pela Lei 9985/2000, ficou definida a 

criação de 12 categorias de Unidades de Conservação, 

reunidas em dois grupos: Unidades de Proteção Integral e 

Unidades de Uso Sustentável. A organização em dois grupos 

buscava contemplar estratégias distintas de gestão dessas 

áreas que, em certo grau, estava no centro das disputas entre 

os diferentes grupos interessados na questão.  (MEDEIROS, 

2006, pág. 57). 

 Assim, o principal instrumento regulatório da política ambiental brasileira é 

literalmente cindido ao meio pela disputa entre setores ambientalistas. Essa 

característica peculiar da nossa legislação não é necessariamente ruim, ao contrário, 

oferece um leque de possibilidades para a proteção legal de biomas em função das 

realidades específicas de cada local, considerados o grau de comprometimento do 

ambiente em questão, as características socioambientais locais e o histórico de 

ocupação das áreas. A diversidade de instrumentos vem a calhar, ainda, diante da 

diversidade ambiental de um país como o Brasil, detentor de grande extensão 

territorial e variedade de biomas, em diferentes graus de exploração.   

Enquadradas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 

enquanto Unidades de Proteção Sustentável, a implantação de APA’s não implica na 

retirada de populações humanas do local, uma vez que a função de tais áreas é, de 

acordo com a legislação, “compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parcela dos recursos naturais” (BRASIL, 2000). Assim, aliada aos 

desafios característicos da gestão de unidades de conservação, soma-se a 

necessidade de garantir a sanidade ambiental da área a ser protegida concomitante 

com a utilização dos recursos disponíveis na mesma, assegurando qualidade de vida 

para os grupamentos humanos locais. 
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1.3 Uso Humano dos Recursos Florestais 

A influência humana junto aos sistemas ecológicos freqüentemente não é 

tomada em toda a sua extensão (DIEGUES, 2000), sendo pensada mais em termos 

dos seus efeitos deletérios do que enquanto interação. Assim, o ser humano é visto 

agindo sobre a natureza, e não fazendo parte dela. Dentro dessa perspectiva, um 

ambiente manejado em algum grau, deixaria de ser natural. Como visto, essa 

compreensão está na base do pensamento preservacionista, sustentando o 

argumento segundo o qual a natureza necessitaria do afastamento humano para ser 

conservada.  

As florestas tropicais, detentoras de grande biomassa, são os ecossistemas 

costumeiramente relatados como detentores de uma natureza em estado puro, e que, 

portanto, deveriam ser intocados e protegidos. No entanto, descobertas científicas têm 

evidenciado o longo histórico de ocupação humana nas florestas tropicais, não 

havendo razões para crer que os grupamentos aí estabelecidos não realizaram 

alterações nos ambientes. Pelo contrário, as evidências dão conta de que o que se 

entende por floresta tropical hoje foi grandemente influenciado por esse processo de 

modificação. 

Na Bacia Amazônica, por exemplo, evidências arqueológicas, 

históricas e ecológicas têm mostrado não só uma elevada 

densidade demográfica no passado, e locais de contínua 

ocupação humana ao longo de vários séculos, como um 

ambiente intensivamente manejado e também constantemente 

modificado (GOMEZ-POMPA & KAUS, 2000, pág. 132).  

Populações seculares ou milenares, atuando sobre um mesmo ecossistema, 

promoveram a consolidação de um conjunto de conhecimentos acerca do seu manejo, 

independente de sua diversidade cultural (OLIVEIRA, 2007).  Sistemas viáveis de 

produção tendem a continuar, enquanto os que falham em manter sua base de 

recursos tendem ao desaparecimento (GOMEZ-POMPA & KAUS, 2000), levando a 

uma seleção de práticas cujo resultado é a convergência entre processos culturais 

bastante distantes entre si, no que se refere ao tempo e ao espaço. O melhor exemplo 

dessa realidade é a agricultura de coivara, praticada com mínimas diferenças em 

quase todo o território brasileiro (OLIVEIRA, 2007).  

A coivara consiste na seqüência entre processos de derrubada, corte e queima 

da vegetação, seguida pelo plantio e descanso da terra, sendo parte integral dos 
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ecossistemas das florestas tropicais há milênios (GOMEZ-POMPA & KAUS, 2000). O 

sucesso dessa prática consiste no fornecimento aos deficientes solos das florestas 

tropicais, de aportes de fósforo e outros nutrientes provenientes das cinzas do material 

queimado, contornando, assim, a sua infertilidade. A necessidade de repouso para o 

solo advém do fato do fósforo não ficar disponível nele continuamente, sendo 

transferido para os espécimes cultivados. A partir daí, passa a circular em circuito 

quase fechado, tornando-se novamente indisponível (OLIVEIRA, 2007). Só quando a 

mata estiver recuperada, e puder fornecer nutrientes ao solo novamente por meio de 

nova queima, o cultivo será eficaz.   

Estes sistemas agrícolas podem parecer primitivos, ineficientes 

e ambientalmente inadequados, mas sob circunstâncias 

apropriadas podem ser altamente produtivos em termos de 

energia, relativamente neutros nos seus efeitos ecológicos a 

longo prazo, e sofisticados nas suas adaptações e estratégias 

ecológicas (MCGRATH, 1987 apud. PÁDUA, 2005) 

O rodízio entre diferentes áreas promovido por esta técnica cria um mosaico de 

diferentes idades de crescimento da floresta, incluindo grandes formações de 

vegetação madura (GOMEZ-POMPA & KAUS, 2000). O grau de perturbação vai 

definir a fisionomia de uma floresta secundária e, portanto, diferentes impactos vão ter 

diferentes respostas estruturais e florísticas. Assim, distintos tipos de uso do solo que 

a floresta teve, e sua intensidade acarretarão diferenças na regeneração da vegetação 

(SOLORZANO et. al., 2009). 

No tocante à Mata Atlântica, por exemplo, cujas evidências de ocupação 

remontam a cerca de 3000 anos, a ação antrópica favoreceu a ampla distribuição de 

algumas espécies pioneiras e secundárias, tornando semelhante, em muitos aspectos, 

a fisionomia das formações que compõem o bioma – composto por um mosaico de 

florestas litorâneas (PÁDUA, 2005).  

Desta forma, o bioma evidencia, em sua composição, estrutura e 

funcionalidade, a resultante dialética da presença de seres humanos, e não a sua 

ausência (OLIVEIRA, 2007).  

Ao se classificar essas paisagens com o termo genérico, Mata 

Atlântica, encontra-se subjacente uma referência às 

transformações por que cada uma destas formações sofreu ao 

longo dos séculos e que levou ao surgimento de florestas 
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secundárias e paisagens homogeneizadas, espraiadas por 

amplas regiões do território brasileiro (OLIVEIRA, 2007). 

Entretanto, a relativização dos impactos gerados pela técnica de covario (ainda 

hoje praticada, por populações tradicionais ou não, em várias regiões do mundo) ainda 

não foi completamente assimilada nos meios científicos, e mesmo em trabalhos 

recentes pode-se encontrar a caracterização desta agricultura como rústica e 

agressiva.    

Muito desta incompreensão resulta da não diferenciação entre esta e as 

queimadas destrutivas, utilizadas por colonizadores recentes, com pouca experiência 

nos ecossistemas locais das regiões invadidas pelos processos de colonização 

(GOMEZ-POMPA & KAUS, 2000). 

Carneiro (2008) destaca que a inadequação cultural, associada à 

disponibilidade de novas terras incorporáveis a baixo custo, deu origem, no Brasil 

Colonial, a um padrão de agricultura de grande agressividade ambiental, ao ponto 

desta ser caracterizada enquanto “Mineração Agrícola”.  

Diversas foram as “frentes de expansão agrícola ou de extração vegetal”, 

vinculadas aos ciclos de expansão da economia brasileira, como os da cana-de-

açúcar, café e borracha.  O fato de ocorrer em ciclos demonstra justamente a 

fragilidade estrutural da economia brasileira à época, extremamente sensível às 

flutuações do mercado, excessivamente dependente da demanda externa, e refém da 

política de “comprador único”. Em situações como esta, caso os preços caiam a ponto 

de não remunerar a produção, esta é interrompida, derrubando o ciclo, que regride a 

padrões de subsistência, e forma uma frente de expulsão (CARNEIRO, 2008).   

As implicações desse processo econômico dependente se fazem sentir no 

ambiente através da apropriação de espaços e recursos da natureza a cada momento 

ascendente do ciclo econômico, quando os recursos naturais são abusivamente 

requeridos, beirando a sua exaustão. Assim, a agricultura brasileira, desde o período 

colonial, desenvolve-se atrelada a um sistema econômico cuja lógica praticamente 

requer um padrão de exploração da natureza que implica a apropriação de áreas cada 

vez maiores e a sua sucessiva esterilização (CARNEIRO, 2008). Esse modelo 

resultou, ainda, na manutenção secular do latifúndio no país.  

Vemos, portanto, que o modelo de exploração e o tipo de tecnologia 

empregada são críticos para o estabelecimento de uma relação predatória ou não com 



19 

 

a natureza, mais do que o uso de alguma técnica em si.  É a esse nível que os Modos 

de Produção podem ser encarados enquanto fenômenos ecológicos, assim como 

propõe Worster (2003).  

Todo grupo social na história teve de identificar recursos e criar um modo de 

produção para obtê-los a partir do ambiente.  É através desses processos que as 

pessoas têm se conectado ao mundo natural de forma mais vital, constante e 

concreta, sendo os recursos alimentares os exemplos mais dramáticos, ao ponto de 

determinar a forma como nos relacionamos com o ambiente há milênios (WORSTER, 

2003). 

a. Agroecossistemas e Agrobiodiversidade 

 De acordo com a definição de Odum (2004), um ecossistema pode ser 

compreendido enquanto qualquer unidade que abranja todos os organismos 

funcionando em conjunto numa determinada área, em interação com o ambiente físico 

de tal forma que um fluxo de energia produza estruturas bióticas claramente definidas 

e uma ciclagem de materiais entre partes vivas e não vivas. Um ecossistema natural 

bem desenvolvido, maduro, é relativamente estável, auto-sustentável, se recobra das 

perturbações, se adapta à mudança e é capaz de manter sua produtividade usando 

insumos energéticos provenientes somente da radiação solar (GLIESSMAN & 

GUADARRAMA-ZUGASTI, 2006). 

 No entanto, as sociedades humanas podem produzir alterações nos 

ecossistemas naturais, assim definidos, visando a produção de artigos alimentares 

necessários à sua sobrevivência. Tais modificações passam então a caracterizar 

agroecossitemas, que podem ser entendidos como ecossistemas manejados de forma 

a alterar a produtividade de um grupo seleto de produtores e consumidores, e ainda 

implicar na retirada de plantas e animais nativos, substituindo-os por poucas espécies 

(FEIDEN, 2005). Nos ecossistemas naturais, qualquer desequilíbrio que leve à 

acumulação ou depressão de algum componente é normalmente corrigido pelos 

processos dinâmicos de auto-manutenção (RICKLEFS, 2003). No entanto, a partir da 

interferência humana, os mecanismos e controles naturais são substituídos por 

controles artificiais, cuja lógica é condicionada pelo tipo de sociedade na qual 

encontra-se inserido o agricultor (FEIDEN, 2005). 

 Para auxiliar na reflexão sobre esse tema, examinaremos uma tipologia 

proposta Diegues (2003) para atividades extrativas. Embora o autor trate mais 
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detidamente da questão extrativista, as categorias amplas com as quais trabalha 

permitem a expansão de suas reflexões para cultivos de espécies animais e vegetais. 

Para o autor, o extrativismo, num sentido amplo, inclui uma gama de atividades que 

vão desde a coleta de espécies na mata, passando pelo manejo dessas espécies 

pelos produtores, até o cultivo destas. Se bem analisado, vemos que o autor descreve 

um espectro, com extrativismo em uma ponta e cultivo na outra. Ao longo desse 

espectro, encontraríamos modalidades diversas de atividades extrativas. O autor 

tipifica três, o que não implica em engessamento das diversas realidades sociais 

existentes, mas numa orientação geral com finalidade operacional. São elas6: 

 Extrativismo Coleta: Realizado por pequenos produtores ou comunidades 

rurais como uma das várias atividades que compõem o leque de atividades rurais: 

pequena agricultura, pesca, coleta aquática etc. No extrativismo-coleta, a atividade 

extrativista, em grande parte dos casos, não é a única, nem sempre a mais importante 

e que toma mais tempo nas atividades econômicas do pequeno produtor rural. Em 

muitos casos, no entanto, ela é fundamental na aquisição do dinheiro necessário à 

compra de produtos no mercado, transformando-se, às vezes, numa reserva de 

recursos da mata, que é explorada quando preciso. É realizado por pessoas que 

participam de modos de vida próprio das culturas tradicionais. Esse extrativismo pode 

ser realizado nas pequenas propriedades, em terras de uso comum, geralmente 

devolutas, ou ecossistemas tais como manguezais e caxetais, identificados como de 

domínio público. O extrativismo raramente é uma atividade única ou especializada.  

 Extrativismo manejado: Pode ser considerado uma etapa mais elaborada do 

extrativismo, em que se realiza uma gestão baseada em práticas tradicionais ou em 

práticas fundamentadas num enfoque técnico-científico, este último em geral 

introduzido por técnicos. O extrativismo manejado pode ser realizado por processos 

como adensamento, introdução de outras espécies etc. Ainda que possa continuar 

sendo realizada no interior da mata, como o palmiteiro manejado, essa modalidade 

pode ser feira fora da cobertura vegetal original, em quintais onde se reúnem várias 

espécies, por exemplo, de ervas medicinais. O extrativismo manejado pode ser 

realizado no âmbito das comunidades tradicionais ou de pequenos produtores rurais.  

 Cultivo: O cultivo de espécies não madeireiras é em geral realizado por 

produtores especializados ou por firmas. Em ambos os casos, esse cultivo tende a ser 

                                                           
6
 Resumidas a partir da definição do autor. Grifos nossos. 
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feito fora da mata, por exemplo, em estufas, que requerem investimento e práticas 

especializadas, e em que muitas vezes se utiliza a reprodução em laboratório 

(clonagem). A totalidade da produção é comercializada, ao contrário do extrativismo-

coleta, cujos recursos são, muitas vezes, utilizados diretamente pelos pequenos 

produtores e comunidades locais.   

 O reconhecimento da existência de diferentes modelos de sistemas agrícolas, 

desde o extrativismo manejado, passando pelas agriculturas tradicionais (a exemplo 

do já citado sistema de queima e pousio conhecido como coivara, sistemas 

agroflorestais, cultivos em terraços, dentre outros) até os monocultivos convencionas - 

demandantes de insumos industrializados, levou, na última década, à emergência do 

conceito de "agrobiodiversidade", para designar a diversidade encontrada nos 

diferentes agroecossistemas. 

 Trata-se de um conceito interdisciplinar, surgido no contexto dos estudos de 

agronomia, antropologia, ecologia, botânica, genética e da biologia da conservação, e 

de forma análoga ao conceito de diversidade biológica baseia-se na diversidade de 

espécies, na diversidade genética, e na diversidade ecológica (no caso, diversidade de 

agroecossistemas) (SANTILLI, 2009). 

 Mesmo tratando-se de um conceito novo e ainda em disputa, a abordagem da 

agrobiodiversidade dentro dos estudos ambientais pode representar uma rica 

contribuição para as políticas de conservação da natureza, uma vez que reconhece a 

diversidade biológica encontrada nos sistemas agrícolas - selecionadas pelas 

sociedades agricultoras ao longo de gerações, como uma parte importante da 

biodiversidade global. Busca reconhecer ainda, pela ótica de autores como Brookfield 

(2001), a diversidade socioambiental e o patrimônio imaterial atrelado aos diferentes 

modelos de agricultura, o que é de grande relevância para a gestão de unidades de 

proteção não-integrais, como são as APA's e RESEX's.       

1.4 Mata Atlântica Brasileira  

A Mata Atlântica é uma das sete florestas úmidas da região Neotropical (POV, 

1992), tendo sido durante muito tempo considerada a segunda maior depois da 

Amazônia. No início da colonização das Américas pelos europeus, ocupava uma área 

estimada em 1,5 milhões de Km2 distribuída entre o Brasil, Argentina e Paraguai, 

sendo que, no Brasil, a área ocupada era de quase 1,1 milhões de Km2 (OLMOS, 

2010). 
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Sendo o primeiro ambiente conhecido pelos colonizadores, foi também o 

preferencialmente explorado. As encostas íngremes das serras ao longo da costa 

representavam verdadeiras barreiras às incursões pelo interior do país, de modo que 

por séculos as atividades agropecuárias concentraram-se nas proximidades do litoral. 

Como resultado desse processo de ocupação, metade da população brasileira vive, 

hoje, em áreas originalmente cobertas pela Mata Atlântica, representando uma 

enorme pressão populacional sobre as áreas remanescentes (TONHASCA JR., 2005).  

Restam atualmente, apenas 7,91% da Mata Atlântica original, contados os 

remanescentes florestais acima de 100 ha, sendo que, considerados todos os 

fragmentos de floresta nativa acima de 3 ha, o número não passa dos 11% 

(<http://www.sosma.org.br/nossa-causa/a-mata-atlantica/>. Acesso em 01 maio de 

2014). Na Bahia os fragmentos totalizam cerca de 2,1 milhões de ha, ou 17% da área 

original do estado (OLMOS, 2010).  

Tais dados referentes ao desflorestamento representam uma perda inestimável 

da biodiversidade local, principalmente quando considerado o alto grau de endemismo 

apresentado pela Mata Atlântica, sendo esta uma das suas principais características. 

Além disso, é preciso levar em conta que a degradação do bioma compromete 

também os serviços ecológicos prestados pela floresta, tais como armazenamento de 

água, controle de erosão e ciclagem de minerais. 

Tão grave quanto a duração e velocidade da exploração inadequada do bioma, 

é o fato dela não ter refreado nas últimas décadas. Apesar da divulgação crescente do 

estágio de degradação apresentado pela Mata Atlântica, e mesmo com a recente 

preocupação ecológica global impulsionada pela crise ambiental internacional, 

pesquisas revelam que parte significativa da perda da Mata Atlântica é recente.  No 

estado de São Paulo, entre os anos de 1962 e 1992 a perda da vegetação foi da 

ordem de 57,13%, evidenciando que ainda existiam grandes áreas florestadas no 

interior do estado nas décadas de 1950 e 1970 (OLMOS, 2010). Do mesmo modo, as 

florestas do Espírito Santo e sul da Bahia também foram perdidas recentemente – as 

últimas a partir da pavimentação da BR 101 e a implantação de pólos madeireiros nas 

décadas de 1970 e 1980 (OLMOS, 2010). 

Esses dados informam também sobre a insuficiência das políticas de 

conservação da natureza para este bioma. A cobertura de unidades de conservação 

da Mata Atlântica é ainda muito deficiente, correspondendo a apenas 9% das florestas 
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remanescentes, além de se concentrar na região leste de Santa Catarina e Rio de 

Janeiro (OLMOS, 2010).  

Como visto anteriormente, apesar da denominação “Mata” sugerir uma unidade 

de características e funções biológicas, a composição da Mata Atlântica é, na 

realidade, bastante heterogênea, consistindo num mosaico de florestas tropicais 

litorâneas (PÁDUA, 2005). Essa heterogeneidade a levou ser legalmente designada 

enquanto “Domínio Atlântico” (Decreto Federal n° 750/93), incluindo aí Florestas 

Ombrófilas e Semidecíduas, Mata e Campos de Altitude, e Mata com Araucária 

(Floresta Ombrófila Mista) (figura 01). Tal amplitude na definição legal tem se 

mostrado bastante apropriada do ponto de vista da conservação da natureza, uma vez 

que obriga o Estado a promover a proteção de distintas fitofisionomias que, de outro 

modo, estariam descobertas (TONHASCA, 2005).  

Esta heterogeneidade também é largamente reconhecida no campo 

acadêmico, incluindo autores como Ab'Sáber (2003) que, em sua obra clássica sobre 

os domínio de natureza no Brasil, caracterizou o Domínio Tropical Atlântico como  o 

segundo complexo de florestas tropicais biodiversas brasileiras, sendo precedido pelo 

Macrodomínio Amazônico.  

Para o autor, a localização da Amazônia num gigantesco domínio de terras 

baixas, disposto em anfiteatro, é responsável pela notável continuidade de suas 

florestas e pelas variações sutis de seus ecossistemas em nível regional e de altitude, 

ao passo que, as matas atlânticas, possuindo um eixo longitudinal norte-nordeste e um 

sul-sudoeste, apresenta um complexo caráter azonal, ao que se acrescentam notáveis 

diferenças morfológicas e topográficas (AB'SÁBER, 2003). 

Além disso, também em função da sua grande extensão e irregularidade de 

relevo (dados os complexos processos geológicos que configuraram a costa 

brasileira), a Mata Atlântica apresenta alta heterogeneidade climática e ambiental, o 

que resulta no seu já citado alto grau de endemismo. A grande variação latitudinal (de 

5° a 25° de latitude sul), variação de altitudes (desde o nível do mar até mais de 

1000m), contatos com a Amazônia durante os períodos interglaciais, e a presença de 

ecossistemas e fisionomias associadas (campos de altitude, restinga, mangues, 

brejos, e outros), fazem da Mata Atlântica um dos ecossistemas de maior diversidade 

biológica do planeta (ALMEIDA, 2006).  

Uma das mais recentes classificações (OLMOS, 2010) divide o domínio 

Atlântico em duas grandes unidades biogeográficas e ecológicas que, apesar de 

bastante distintas, guardam afinidades e compartilham muitas espécies. 
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A primeira delas é denominada de Floresta Atlântica Brasileira, 

correspondendo a um conjunto de restingas e florestas ombrófilas úmidas, que se 

estende desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, em uma estreita faixa 

paralela à linha da costa, limitada no interior pela Floresta Paranaense semidecídua, 

pela floresta com Araucária e pelo bioma Pampa (OLMOS, 2010).  

 

 

Figura 01: Extensão do Bioma Mata Atlântica conforme Lei Federal 11428/2006, Decreto 6660/2008. 

Fonte: Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica Período 2008-2010 (INPE & Fundação 
S.O.S Mata Atlântica, 2011) 
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A segunda divisão corresponde à Floresta Paranaense – também denominada 

de Mata Atlântica do Interior, e que inclui as florestas estacionais semideciduais das 

bacias dos rios Paraná, Paraíba do Sul, doce e do Leste, e as deciduais da Bacia do 

rio Uruguai e parte do Paraná. Heterogêneas, essas florestas crescem (ou cresciam) 

sobre solos derivados de diferentes rochas, como as terras roxas do interior de São 

Paulo e norte do Paraná (OLMOS, 2010).  

O crescimento populacional desordenado e concentrado na faixa litorânea do 

país, e a necessidade de reestruturar a ocupação levaram à criação, a partir da 

década de 1930, de unidades de conservação voltadas para a proteção das manchas 

restantes de Mata Atlântica situadas num eixo que se prolonga das regiões do Sul e 

Sudeste, onde se alarga, até o Nordeste (CUNHA & COELHO, 2009). Entretanto, 

ainda há um longo caminho a se percorrer no sentido da conservação desse bioma, e 

de toda a sócio e biodiversidade a ele associadas.  
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CAPÍTULO 02: ÁREA DE ESTUDO 

 A APA do Pratigi está inserida no Baixo Sul - uma  sub-região da Região Sul, 

de acordo com a divisão da Bahia em quinze Regiões Econômicas, proposta pelo 

governo estadual em 1995 (CAR, 1997). Limita-se ao norte com a sub-região 

Recôncavo, e ao sul com a sub-região Extremo Sul, e é composta por 12 municípios 

(figura 02). 

 O Baixo Sul apresenta a peculiaridade de ter seu  território integralmente 

coberto por um mosaico de Áreas de Proteção Ambiental (APA's), quais sejam: 

Guaibim; Caminhos Ecológicos da Boa Esperança; Tinharé-Boipeba; Pratigi; e 

Camamu (figura 03). Essa configuração espacial incomum reflete a importância 

estratégica da subregião para a preservação da natureza, uma vez que esta encontra-

se no Corredor Central da Mata Atlântica, e apresenta os maiores fragmentos deste 

bioma registrados no estado da Bahia. 

 
Figura 02: Municípios que compõem a sub-região Baixo Sul, no estado da Bahia 

 

  A APA do Pratigi está compreendida entre as coordenadas 13°35’N e 14°10’S, 

e 39°40’W e 38°50’E, totalizando uma área de 472.455 Km2, que abarca cinco 

municípios (figura 04). 
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Figura 03: APA's existentes da sub-região Baixo Sul do Estado da Bahia (fonte: Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com 

Sustentabilidade, visando a conquista dos Oito Objetivos do Milênio: Mosaico de Áreas de Proteção do Baixo Sul da Bahia. OCT, 2013).
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Figura 04: Localização da APA do Pratigi e municípios que a integram. 

  

 Em virtude da sua extensão, a área apresenta grande variação quanto ao 

relevo, condições climáticas e mesmo de vegetação dentro da sua poligonal. Em razão 

disso, a Organização de Conservação de Terras no Baixo Sul (OCT), uma 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que atua na área 

deestudo, elaborou uma divisão administrativa da área em Ecopólos, baseado nessa 

configuração sócio-espacial: Ecopólo 01: Serra do Papuã; Ecopólo 02: Vale do 

Juliana; Ecopólo 03: Litorâneo (figura 05). 

 
Figura 05: Divisão administrativa da APA do Pratigi em três Ecopólos. 
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2.1 Caracterização Ambiental 

a. Geomorfologia 

 A área da APA cobre três unidades geomorfológicas, sendo: Regiões de 

Acumulação; Planalto Costeiro; e Planalto Pré-litorâneo (figura 06). Na porção 

litorânea da área de estudo estão as regiões de acumulação, onde os sedimentos 

arenosos quaternários propiciam a formação de solos jovens, como os Neossolos 

Quartzarênicos e Espodossolos, e é onde são encontradas as praias e restingas. Dois 

tipos de planícies marinhas apresentam-se aí, uma com terraços e mangue (FM), e 

outra com terraços e dunas (M).  

 
Figura 06: Mapa Geomorfológico da APA do Pratigi. 

 

 O Planalto Costeiro é encontrado no Ecopólo 02. Também chamada de Mares 

de Morro, esta unidade é composta por topos tabulares capeados por sedimentos. 

Mas é o Planalto Pré-litorâneo  que compreende a maior parte do território da APA. Os 

relevos apresentam-se uniformemente dissecados, com presença de espesso manto 

de intemperismo sobre o embasamento cristalino, associado a superfícies de 

aplainamento neogênicas (GUERRA & CUNHA, 2006). Também chamado de Serras e 
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Maciços Pré-litorâneos, suas formas do relevo constituem-se de interflúvios, 

geralmente, convexizados, configurando colinas e morros que podem assumir feições 

de serras. As encostas apresentam-se convexas, côncavas e retilíneas, associadas 

aos afloramentos de rocha (GUERRA & CUNHA, 2006). O limite entre a Regiões de 

Acumulação e o Planalto Pré - litorâneo é marcado por uma falha geológica, que 

também serve como separação entre os ecopólos II e III. Esta falha corresponde 

também ao paredão que forma a cachoeira Pancada Grande no Município de Ituberá, 

onde pode ser bem observada (figura 07). 

 

Figura 07: A: corte de estrada revelando o embasamento cristalino; B: Falha exposta forma a 

cachoeira Pancada Grande, no município de Ituberá.    

b. Solos 

 Uma das maiores dificuldades relativas à caracterização de solos é a questão 

da escala. As classes de solo podem variar substancialmente a intervalos de poucos 

metros, de forma que, dependendo da escala adotada, muitas unidades presentes não 

podem ser mapeadas (REZENDE, LANI e REZENDE, 2002). Entretanto, trabalhos de 

campo para levantamentos de solo mais específicos costumam apresentar custos 

elevadíssimos, razão pela qual são realizados apenas se respondem a demandas 

específicas, tais como avaliações para correção ou irrigação, relacionadas a 

empreendimentos agrícolas geralmente ligados a interesses particulares. 

 Os mapas de solo do território nacional disponibilizados por órgãos públicos 

apresentam-se, em geral, em escala 1:250.000 ou menor, de forma que as unidades 

de mapeamento são na verdade, associações de solos (REZENDE, LANI e 
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REZENDE, 2002). Assim, a caracterização de solos apresentada a seguir (figura  09) 

representa uma visão geral da área de estudo que, somada a informações sobre 

outras características ambientais, pode auxiliar na composição de uma visão 

sistêmica.  

 
Figura 09: Mapa de Solos da APA do Pratigi

7
. 

  

 Neosslos Quartzarênicos: 

 Como todo neossolo, é pouco evoluído, seja pela reduzida atuação de 

processos pedogenéticos ou por características do material originário. Sem contato 

lítico dentro de 50cm de profundidade, apresenta seqüência de horizontes A-C, porém 

com textura areia ou areia franca em todos os horizontes até, no mínimo, a 

profundidade de 150 cm a partir da superfície do solo ou até contato lítico. São 

essencialmente quartzosos, tendo nas frações areia grossa e areia fina, 95% ou mais 

de quartzo, calcedônia e opala e, praticamente, ausência de minerais primários 

alteráveis (menos resistentes ao intemperismo) (EMBRAPA, 2009). Encontrado no 

Ecopólo Litorâneo da APA, corresponde a regiões de acumulação, formando restingas 

e praias. 

                                                           
7
 A classificação realizada pela EMBRAPA e disponibilizada através da Base de Dados SIG-Ba (2003) 

não considera o substrato das formações de mangue enquanto solos, uma vez que estes não 

apresentarem processos pedogenéticos na sua formação. São, portanto, designados apenas como "tipos 

de terrenos" - classificação que mantivemos no mapa gerado para finalidade da desta pesquisa. 
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 Espodossolo Hidromórfico: 

 Solos constituídos por material mineral. Sua textura é predominantemente 

arenosa. São solos, em geral, muito pobres em fertilidade, moderada a fortemente 

ácidos, normalmente com saturação por bases baixa, podendo ocorrer altos teores de 

alumínio extraível. São desenvolvidos principalmente de materiais arenoquartzosos, 

sob condições de umidade elevada, em clima tropical e subtropical, em relevo plano, 

suave ondulado, ondulado, áreas de surgente, abaciamentos e depressões 

(EMBRAPA 2009). Na APA corresponde uma faixa de restinga, sobre a qual 

assentam-se manchas de vegetação ombrófila.  

 Latossolo Vermelho-Amarelo (distrófico): 

 Solos constituídos por material mineral. Como todo Latossolo, é muito evoluído, 

com avançado estágio de intemperização resultante de enérgicas transformações no 

material constitutivo. São normalmente muito profundos, sendo a espessura do solum 

raramente inferior a um metro. Os solos são virtualmente destituídos de minerais 

primários ou secundários menos resistentes ao intemperismo, e têm capacidade de 

troca de cátions baixa (EMBRAPA, 2009). A baixa capacidade de troca catiônica 

(CTC) significa que o solo possui pouca capacidade para reter cátions de forma 

trocável, dificultando a manutenção da fertilidade (RONQUIM, 2010).  

 A distribuição desses solos se dá, sobretudo, por amplas e antigas superfícies 

de erosão, pedimentos ou terraços fluviais antigos, normalmente em relevo plano e 

suave ondulado, embora possam ocorrer em áreas mais acidentadas, inclusive em 

relevo montanhoso (EMBRAPA, 2009). Na APA estão localizados em praticamente 

todo o Ecopólo 02 - região dos mares de morros. Sua característica "distrófica" 

descreve sua fertilidade natural baixa, além de apresentar baixa saturação de bases (< 

50%). A acidez aliada a baixa fertilidade natural é típica dos solos de florestas tropicais 

como a Mata Atlântica. 

 Argissolo Vermelho-Amarelo (distrófico): 

 Solos constituídos por material mineral. Grande parte dos solos desta classe 

apresenta um evidente incremento no teor de argila do horizonte superficial para o 

horizonte B, com ou sem decréscimo, para baixo no perfil. São solos  ácidos, com 

saturação por bases < 50% na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B. Na 

APA são encontrados no Ecopólo 01, na região de serras. 
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c. Clima 

 O clima de dos municípios que integram a APA é caracterizado como Tropical 

com elevadas precipitações. As temperaturas médias anuais variam entre 21° e 25°C, 

sendo maiores e com menor amplitude térmica na faixa costeira; os meses mais 

quentes estão entre janeiro a março, e os mais frios são julho e agosto (MDA, 2010).  

 A umidade relativa média gira em torno de 80% a 90%, e decresce no sentido 

leste-oeste, à medida em que aumenta a distância do litoral, caracterizando distintos 

tipos climáticos, quais sejam: úmido (Ituberá, Igrapiúna, Nilo Peçanha e Piraí do Norte)  

e quente e úmido (Ibirapitanga) (MDA, 2010).  

 O regime pluviométrico é regular, com chuvas abundantes e bem distribuídas 

ao longo do ano, com médias anuais superiores a 1750mm, sendo os meses de março 

a junho os de maior pluviosidade, e os de agosto a outubro os de menor pluviosidade, 

no entanto, não existem meses propriamente secos nos municípios que fazem parte 

do Baixo Sul (MDA, 2010). 

d. Hidrografia 

 Do ponto de vista hidrográfico, a APA do Pratigi encontra-se inserida na Bacia 

do Recôncavo Sul, que limita-se a norte pelas Bacias do Paraguassú e do Recôncavo 

Norte, e ao sul pela Bacia do Rio de Contas (figura 10). 

 

Figura 10: Rede hidrográfica da área onde está localizada a APA do Pratigi. 
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 O Rio das Almas, ou Jequié, com seus vários afluentes, entre eles o Rio Gandu 

e Rio Água Comprida, é de grande importância para a região de Nilo Peçanha e 

apresenta condições de navegabilidade e pesca, sendo favorável às embarcações de 

pequeno calado e à pesca (MDA, 2010). Além deles, também cortam o território da 

APA do Pratigi o Rio Cachoeira Grande (também conhecido na região como Rio 

Juliana), que atravessa o território do município de Ituberá, sendo considerado um dos 

rios mais importantes dentro da APA. A relação dos rios encontrados nos municípios 

que integram a APA do Pratigi é apresentada na tabela a seguir (tabela 01). 

Tabela 01: Rios presentes no território da APA do Pratigi 

Municípios Rios 

Ibirapitanga Oricó, Cachoeira do Pau, Reves, Dois Irmão da Mata, Santo, 
Tanque, Oricozinho, Jacuba, Buris, Rio do Meio, Rio Pardo  

Igrapiúna Serinhaém, Igrapiúna, Pinaré  

Ituberá Cachoeira Grande, Serinhaém, Rio de Barro, Riacho Maribu, 
Santarem, Rio das Piabas, Cabatá  

Nilo Peçanha Das Almas (Jequié), do Braço, Santo, Santo Antônio  

Piraí do Norte Cachoeira Grande, Rio do Peixe  

Adaptado de: MDA (2010) 
Fonte: Costa do Dendê, BAHIATURSA, 1998; Anuário de Estatística, SEI/SEPLANTEC, 2001 

 

e. Vegetação 

 A APA do Pratigi integra o corredor central da Mata Atlântica - área com mais 

de 8,5 milhões de hectares, que estende-se por todo o estado do Espírito Santo e pela 

porção sul da Bahia (BRASIL, 2006). O Corredor possui 83 unidades de conservação, 

sendo que as unidades estaduais abrangem 53% de toda a superfície protegida e 

possuem, em média, 10.118 hectares; as 16 unidades de conservação federais 

totalizam 245.036 hectares; e as reservas privadas, 11.145 hectares (BRASIL, 2006). 

No corredor Central da Mata Atlântica encontram-se várias fisionomias de 

floresta ombrófila, além de florestas semideciduais, restingas e manguezais ao longo 

dos estuários (BRASIL, 2006). O sul da Bahia e o norte do Espírito Santo constituem, 

ainda, uma das principais áreas de mata de tabuleiro (uma variação da floresta 

ombrófila densa) (BRASIL, 2006). 

As formações florestais existentes na APA do Pratigi fariam parte da Floresta 

Atlântica Brasileira, apresentando manguezais, bem como vegetação de restinga, que 

corresponde à vegetação arbustiva e herbácea sobre as faixas de cordão arenoso. É 

no território da APA do Pratigi que está localizada a maior mancha contínua de 
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Floresta Ombrófila do estado da Bahia, com 18.000ha, localizada no ecopólo 01 

(ROCHA, 2010).  

 

2.2 Caracterização Socioeconômica 

 A ocupação histórica do Baixo Sul, ligada principalmente aos ciclos 

econômicos da cana-de-açúcar, cacau e borracha, comprometeu parte significativa da 

sua cobertura vegetal original. Além disso, o desenvolvimento econômico da região 

não foi capaz de garantir distribuição de renda para as populações locais, gerando um 

quadro de desigualdade socioeconômica e mesmo desamparo de muitas 

comunidades, sobremaneira as rurais. Desta forma, a importância história dessa sub-

região, bem como suas características ambientais  - disponibilidade de água e terras 

agricultáveis, além de clima favorável - contrastam com a situação de pobreza em que 

vive grande parte de sua população. Tal realidade torna-se evidente através da análise 

de indicadores socioeconômicos (tabela 02). 

Tabela 02: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) para os municípios da Sub-
região Baixo Sul que integram a APA do Pratigi. 

Município  IDH - M (1998)  IDH - M (2010)  

Ibirapitanga  0,359  0,558  

Igrapiúna  0,378  0,574  

Ituberá  0,406  0,606  

Nilo Peçanha  0,363  0,547  

Piraí do Norte  0,369  0,533  

Fontes: IPEA (1998) e IBGE (2010);  
Nota: Para o IDH-M, valores abaixo de 0,5 representam Desenvolvimento Humano baixo; entre 
0,5 e 0,8, médio; e acima de 0,8, alto. 
 
 

 A maioria dos chefes de domicílios no Baixo Sul (56,79%), recebe até um 

salário mínimo mensal, sendo que 7,65% têm rendimentos de até 1/2 salário mínimo, 

e cerca de 19,65% deles têm rendimentos entre 1 e 2 salários mínimos (BRITO, 2007). 

A partir dessa faixa de rendimentos, os números diminuem significativamente, 

havendo ainda 10,56% que não têm rendimentos mensais ou vivem de benefícios 

(BRITO, 2007). A economia local, fortemente ancorada nas atividades agrícolas, não 

se converteu em elevação do padrão socioeconômico, seja em função da 

concentração de terras, seja em função da falta de estrutura para a produção, 
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implicando no empobrecimento das populações. No que tange à concentração de 

terras, dados censitários (tabela 03) auxiliam na compreensão da atual estrutura 

fundiário da região. 

Tabela 03: Extensão dos estabelecimentos agrícolas em relação à área ocupada por município 

do Baixo Sul da Bahia. 

Município De 0,1 a 

menos de 

10ha 

Área De 10 a 

menos de 

500ha 

Área De  500 

a 1000ha 

Área A partir 

de 

1000ha 

Área 

Cairu 52 157 35 3.682 2 - 7 9.082 

Camamu 1.575 5.698 795 35.803 3 1.853 4 16.631 

Igrapiúna 968 3.236 447 18.107 4 2.975 4 12.435 

Ituberá 629 2.184 358 13.006 7 4.953 2 - 

Maraú 1.015 3.858 817 41.787 14 9.222 2 - 

Nilo Peçanha 507 2.136 449 19.672 8 5.539 - - 

Piraí do 

Norte 

620 2.469 405 13.481 3 1.819 - - 

Presidente 

Tancredo 

Neves 

2.783 7.454 681 25.839 4 2.476 - - 

Taperoá 1.186 4.111 644 22.548 - - 2 - 

Teolândia 1.382 4.696 533 17.327 - - - - 

Valença 4.823 14.339 1.176 39.596 12 2 2 - 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2006. 

 

 A título de exemplo, os 7 estabelecimentos agrícolas com mais 1000ha do 

município de Cairu, somados, ocupam mais que o triplo da área dos 35 

estabelecimentos que possuem entre 10 e 500ha.  Os 4 estabelecimentos maiores 

que 1000ha do município de Camamu, somados, ocupam quase a metade da área 

ocupada pelos 735 estabelecimentos com 10 a 500ha de área no município, e de 

forma análoga, a situação de distribuição desigual da terra e dos recursos ambientais 

associados se repete para os outros municípios da região (tabela 01), gerando efeitos, 

também, sobre as condições de vida das populações locais. 

 Além disso, a crise enfrentada pela cacauicultura - agricultura comercial de 

maior expressão na região - que se arrasta desde a década de 1980, concorre para a 

queda dos índices de emprego rural. Esse é um contexto gerador de evasão de 

populações rurais, e, dada a baixa urbanização dos municípios que compõem a sub-

região, gera um quadro pouco favorável à absorção dessa força de trabalho nas áreas 

urbanas. A ausência de atividades produtivas que garantam o nível de emprego 

geralmente tem como conseqüência direta a evasão populacional para outras regiões, 
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o que se reflete na taxa de crescimento da população (BRITO, 2007). Na década de 

1980, os municípios do Baixo Sul apresentavam taxas positivas de crescimento, 

muitas delas superiores às taxas de crescimento vegetativo estimadas para o estado, 

entretanto, no período de 1991 - 2000, muitos dos municípios apresentaram taxas de 

crescimento negativas, indicando perdas absolutas de população (idem, 2007). Esse 

fenômeno é mais acentuado em Cairu (- 3,14% a.a.), Piraí do Norte (-3,13% a.a.) e 

Ibirapitanga (-2,02% a.a.). Mesmo entre os municípios de maior crescimento positivo, 

poucos tiveram ganhos acima do crescimento vegetativo estimado: Igrapiúna (1,84% 

a.a.), Ituberá (1,78% a.a.) (ibidem, 2007). Apenas recentemente, através do incentivo 

às atividades turísticas, alguns municípios começam a apresentar maior dinamismo 

econômico. 

 Outro indicador preocupante é a "Razão de Dependência", que expressa a 

proporção entre as pessoas potencialmente inativas (crianças de 0-14 anos e idosos 

de 65 anos ou mais de idade) e as potencialmente ativas (com idades entre 15-60 

anos), ou disponíveis para atividades econômicas (MDA, 2010). No Brasil, em 1995, 

essa razão era de 61% de crianças e idosos, passando para 50%, em 2005. No Baixo 

Sul esse indicador é de 71% (MDA, 2010).  

 Na literatura conservacionista, a pobreza tem sido apontada de forma 

recorrente enquanto pólo oposto à proteção dos ecossistemas, uma vez que a falta de 

alternativas econômicas tende a gerar degradação de recursos naturais, em função da 

sobreexploração daqueles disponíveis no ambiente. A implantação de Unidades de 

Conservação (assim como objetiva o Corredor Central da Mata Atlântica), não pode, 

portanto, deixar de levar em conta a perspectiva das populações locais e suas 

necessidades de reprodução, tornando fundamental a participação dessas populações 

nos processos de gestão. 

 Dentre os principais desafios colocados para as populações residentes está a 

falta de suporte para as atividades produtivas realizadas localmente, que permitam a 

geração de renda sem comprometimento da sua base de recursos. Nesse sentido, a 

construção da História Ambiental local assume grande importância, ao permitir a 

identificação das pressões que, localmente, ocasionaram alterações ambientais 

significativas, instrumentalizando desta forma, tanto as comunidades quanto os 

gestores das Unidades de Conservação, para que possam atuar na busca de 

alternativas. 
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CAPÍTULO 03: METODOLOGIA 

3.1 História Ambiental 

O legado das ciências sociais em seu conjunto é ampla e inevitavelmente 

humanista, no sentido de privilegiar a sociedade e a cultura humanas como objetos 

suficientes e como campo “máximo” para investigações legítimas (DRUMMOND, 

1991). Nesse sentido, a investigação dos problemas sociais tradicionalmente não tem 

incorporado a dimensão natural desses mesmos fenômenos.  

Os desastres ecológicos do século XX, a explosão das crises ambientais a 

partir da década de 1970 e o surgimento dos movimentos sociais ambientalistas, 

inauguraram, no entanto, uma mudança mais substancial no quadro de relações entre 

as ciências naturais e sociais. As disciplinas sociais foram desafiadas, por cientistas 

naturais e movimentos sociais, a superar seu paradigma e a incorporar variáveis 

naturais ao seu repertório legítimo (DRUMMOND, 1991). 

A História Ambiental surge, assim, com o objetivo principal de aprofundar o 

entendimento de como os seres humanos foram, através dos tempos, afetados pelo 

seu ambiente natural e, inversamente, como eles afetaram esse ambiente e com que 

resultados (WORSTER, 1991).  

Acima de tudo, a História Ambiental rejeita a premissa convencional de que a 

experiência humana se desenvolveu sem restrições naturais, de que os humanos são 

uma espécie distinta e “super-natural” e de que as consequências ecológicas dos seus 

feitos passados podem ser ignorados (WORSTER, 1991).  

 Worster (2003) elenca os três níveis de análise nos quais os trabalhos em 

História Ambiental operam: 

Primeiro no sentido da investigação da estrutura e distribuição dos ambientes 

naturais do passado; 

Segundo, no estudo do modo de produção de cada sociedade sob 

investigação, no sentido de perceber como este se apropria da natureza e a 

transforma; 

  E terceiro, no sentido da cognição, idéias, percepções e ideologias referentes à 

relação entre os grupos humanos e a natureza. 
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 Nesse sentido, a pesquisa em História Ambiental a ser desenvolvida na APA 

do Pratigi deve levar em conta, necessariamente: a caracterização do ecossistema 

local; a investigação sobre o modo de produção que tem dirigido a exploração 

econômica da área, bem como as conseqüências ambientais locais desse modelo de 

exploração; e, por fim, os modos pelos quais as populações locais se relacionam com 

seu ambiente.   

As informações referentes a esses três importantes aspectos serviram como 

suporte para a elaboração de um modelo explicativo das modificações ambientais da 

APA do Pratigi. Para tanto, serão usadas três abordagens: Pesquisa de Fontes 

Históricas; História Oral; e Geotecnologias. 

a. Pesquisa de Fontes Históricas 

O levantamento do histórico de uso e ocupação do solo de uma região é peça 

chave para a caracterização de alterações ambientais. Para tanto, fontes bibliográficas 

prestam auxílio inestimável, no sentido da reconstrução da história local, incluindo as 

dinâmicas econômicas e sociais cujas conseqüências se fizeram (ou ainda fazem) 

sentir nas relações entre a sociedade local e o ambiente.   

Nesse processo de recomposição da memória local, diversas são as fontes 

documentais que podem servir como suporte, tais como: legislação, jornais de época, 

escrituras, registros de herança, partilha de bens, inventários, descritivos de terra, 

dentre outros, além de mapas históricos. As informações contidas em documentos 

como esses representam um rico registro – ainda que involuntário, da condição 

ambiental local à época da sua elaboração. Assim, as paisagens históricas do território 

que atualmente integra a APA do Pratigi podem ser reconstruídas através desses 

documentos, e dinâmicas sociais e ambientais passadas podem explicar as feições 

que atualmente caracterizam a região, com especial destaque para os processos de 

desflorestamento e introdução de espécies vegetais exóticas.  

Materiais 

Compuseram o corpo de análise desta pesquisa documentos do período 

colonial brasileiro, elaborados pelos funcionários do governo português conhecidos 

como "ilustrados da colônia", que atuaram na Bahia em cargos administrativos ligados 

aos Cortes Reais de madeiras. Os documentos (devidamente citados no Capítulo V) 

consistem em relatórios, correspondências e descrições da Comarca de Ilhéus. 
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Métodos 

O método empregado para a análise dos documentos é a Análise de Conteúdo, 

descrita por Chizzotti (1991) como um método de tratamento e análise de informações 

consubstanciadas em documentos, que visa compreender criticamente o sentido das 

comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, e as significações explícitas ou 

ocultas.  

O autor destaca que a escolha do procedimento específico para realização da 

Análise de Conteúdo depende do material a ser analisado, dos objetivos da pesquisa, 

e da posição ideológica e social do analisador, podendo privilegiar aspectos diferentes 

nas análises. Em função dos objetivos desta pesquisa, optou-se pela análise 

categorial, que busca a organização dos dados analisados em categorias. Assim, as 

diferentes informações presentes nos documentos puderam ser agrupadas em função 

do foco da pesquisa (descrição das matas; descrição das povoações; cortes de 

madeiras, etc.) de forma a sistematizar o volume de informações disponíveis, e 

possibilitar o estabelecimento de correlações e a elaboração de descrições.  

b. História Oral 

A pesquisa documental, apesar de extremamente relevante, não é suficiente 

para reconstituir a história de um local. Nem sempre as fontes documentais 

encontram-se completas ou preservadas, e, além disso, a “História Oficial” não 

costuma contemplar a perspectiva de todos os segmentos envolvidos nas dinâmicas 

sociais, sobretudo a daqueles grupos sem acesso ao letramento.  

Nesse sentido, informações advindas de fontes orais podem oferecer 

contribuições valiosas no sentido de revelar as dinâmicas sociais e ambientais das 

áreas em estudo, inacessíveis de outra forma. Tais informações cumprem o papel de 

“emprestar sentido” às informações documentadas, ou, dito de outra forma, “fazer os 

documentos falarem”. 

É válido salientar, no entanto, que independentemente do valor complementar 

que a informações locais podem oferecer aos documentos, tal conjunto de 

conhecimentos representa um patrimônio em si, revelador dos modos históricos pelos 

quais as sociedades funcionam internamente, se relacionam entre si, e com a 

natureza. Assim, os grupos de moradores locais serão sempre as pessoas mais 

indicadas para fornecer informações relativas ao ambiente que ocupam, afinal, este 

constitui o seu território e, freqüentemente, também de seus antepassados. Isso é 
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válido para qualquer grupamento humano, pois toda memória é rica de fatos e 

processos que compõem o conhecimento sobre determinada realidade. Mas no caso 

de estudos ambientais implicando populações rurais, isso se torna ainda mais 

verdadeiro, uma vez que, por depender diretamente da terra para sua subsistência 

física e cultural, tais populações acumulam um corpo de conhecimentos a respeito do 

terreno e suas características físicas e biológicas, um conhecimento sobre êxitos e 

fracassos, que deve ser levado em consideração (GÓMEZ-POMPA & KAUS, 2000). 

As  entrevistas visaram identificar eventos marcantes para a história local (até 

onde a memória dos moradores mais antigos pôde revelar), que tiveram influência 

direta sobre a dinâmica da paisagem. Como exemplo de eventos determinantes para a 

dinâmica ambiental, pode-se citar a implantação de empreendimentos econômicos, a 

realização de grandes obras, fenômenos climáticos, dentre outros. Buscou-se assim, 

identificar através da memória local eventos que expliquem a atual configuração 

espacial da região, sobretudo das áreas de floresta.  

Materiais 

As entrevistas foram gravadas por meio de gravador digital de voz, e 

posteriormente transcritas para análise. Além disso, observações realizadas durante 

as entrevistas foram registradas num diário de campo. O registro das impressões do 

pesquisador através de seu diário de campo também é apresentado na literatura como 

parte dos processos de investigação em História Oral.  

Métodos 

A entrevista Semiestruturada  de base etnográfica foi escolhida como método 

de coleta de dados para o presente estudo. Esse tipo de entrevista combina perguntas 

abertas e fechadas, deixando o informante livre para discorrer sobre o tema proposto. 

Ela se desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, 

permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações (Ludke et.al., 1986). O 

pesquisador tem ainda, a oportunidade de fazer perguntas adicionais que ajudem a 

aprofundar a problemática em estudo. 

Dada a dimensão da área de estudo, associada à grande quantidade de 

comunidades incluídas na pesquisa, optou-se pela utilização de informantes-chave 

como forma de amostragem dos/as entrevistados/as. O perfil buscado para os 

informantes foi constituído por: homens e mulheres, moradores antigos e, portanto, 
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conhecedores da região; pessoas com atuação destacada nas comunidades; pessoas 

envolvidas em projetos propostos pelos gestores da APA para a área.    

Para realização das entrevistas, foram levadas em conta as dinâmicas sociais 

e produtivas locais, de forma que a realização da pesquisa não representasse um 

ônus para as comunidades, especialmente no que diz respeito às suas rotinas de 

trabalho. As entrevistas foram marcadas previamente, e o contato com a maior parte 

dos entrevistados foi mediado por membros da Associação Guardiã da APA do Pratigi 

(AGIR), uma OSCIP parceira da pesquisa. Entretanto, com a inserção da 

pesquisadora em campo, foi possível estabelecer contato direto com vários 

entrevistados no decorrer da pesquisa.  Buscando assegurar que a realização das 

entrevistas não acarretasse nenhum tipo de constrangimento ou prejuízo moral aos 

sujeitos da pesquisa, esta foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da UEFS (CEP-UEFS), obtendo parecer favorável (anexo 01). 

Foram realizadas 32 entrevistas, em 18 localidades, abrangendo os três 

ecopólos da APA. 

Tabela 04: Perfil dos/as Informantes das Entrevistas Realizadas. 

Informante Gênero Idade Profissão  Naturalidade Residência 

01 M 61 Agricultor Lagoa Santa Lagoa Santa 

02 F Não 
informada 

Agricultora Ituberá Campo do 
Amâncio 

03 M 62 Agricultor Ituberá Assentamento 
São João 

04 M 67 Agricultor Ituberá Maruim 

05 M 67 Agricultor Valença Rio Novo 

06 M 58 Agricultor Muritiba Colônia 

07 M Não 
informada 

Agricultor Japão Colônia 

08 M 54 Agricultor Colônia Colônia 

09 F 42 Agricultora Ituberá Itaberoê 

10 F 24 Coordenadora 
de 

Comunicação/  
IDES 

Jatimane Jatimane 

11 M 80 Agricultor São Francisco São Francisco 

12 M Não 
informada 

Agricultor Camamu Assentamento 
Margarida 

Alves 

13 M 78 Agricultor Ituberá Ituberá 

14 M 47 Agricultor Igrapiúna Igrapiúna 

15 M Não 
Informada 

Agrônomo Colônia Colônia 

16 M 64 Agricultor Piraí do Norte Assentamento 
Josinei Hipólito 
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17 M Não 
Informada 

Agricultor Japão Colônia 

18 F 76 Agricultura Boitaraca Boitaraca 

19 F Não 
Informada 

Agricultora Boitaraca Boitaraca 

20 M 66 Agricultor Boitaraca Jatimane 

21 M 56 Agricultor/ 
Comerciante/ 

Guia 

Jatimane Jatimane 

22 F 33 Pedagoga/ 
AGIR 

Valença Valença 

23 F  Administradora/ 
IDES 

Ituberá Ituberá 

24 M 54 Acessor 
Comunitário/ 

AGIR 

Ituberá Ituberá 

25 M 38 Agricultor Piraí do Norte Piraí do Norte 

26 M 28 Agricultor/ 
Comerciante 

Gandu Tararanga 

27 M 49 Pescador Ituberá Ituberá 

28 F Não 
Informada 

Marisqueira Ituberá Ituberá 

29 M 59 Agricultor Massaranduba Massaranduba 

30 M 44 Agricultor  Km 29 

31 F 75 Agricultora Igrapiúna Igrapiúna 

32 F Não 
Informada 

Engenheira 
Florestal 

Igrapiúna Igrapiúna 

 

A análise das entrevistas é outro tópico importante. Para Meihy e Holanda 

(2007), a escolha entre analisar ou não as entrevistas em História Oral depende dos 

objetivos da pesquisa. Em se tratando de História Oral Pura (para a estruturação de 

Bancos de Histórias, ou de Memórias, por exemplo), a análise das entrevistas é 

dispensada. Em se tratando de pesquisas de História Oral Híbrida (na qual os 

documentos derivados de entrevistas dialogam com outras séries de documentos 

temporais), no entanto, a análise das entrevistas é de suma importância, constituindo 

a fase final das propostas de trabalho. 

Isoladas, as entrevistas não falam por si, tampouco se sustentam enquanto 

História Oral, a dimensão social é feita na medida em que são indicados pontos de 

intercessão entre as diversas entrevistas (MEIHY & HOLANDA, 2007). Esses pontos 

de intercessão devem determinados nos processos de Análise de Conteúdo das 

entrevistas transcritas.  
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c. Geotecnologias 

 O instrumental teórico e metodológico de diferentes campos dos 

conhecimentos geográfico, tais como Cartografia Digital, Sensoriamento Remoto (SR), 

Sistema de Posicionamento Global (GPS), Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG) e Processamento Digital de Imagens (PDI) fazem parte do corpo de 

conhecimentos que se convencionou chamar de Geotecnologias. Estas fazem parte 

de uma tendência de construção de uma infra-estrutura voltada para aquisição, 

processamento e análise de informações sobre o espaço geográfico que busca 

racionalizar o processo para tomada de decisões, sejam técnicas, científicas ou 

políticas (MATIAS, 2005). E estão implicadas na elaboração de uma série de produtos 

espacializados, tais como mapas, além dos mais variados tipos de modelos.  

 No presente estudo as geotecnologais foram utilizadas para gerar uma 

seqüência temporal de mapas de uso e cobertura da terra da área que hoje configura 

a APA do Pratigi, buscando retratar as paisagens da área de estudo em diferentes 

épocas, auxiliando no processo de composição da sua história ambiental, uma vez 

que as modificações das paisagens, resgatadas através dos documentos históricos e 

relatadas em entrevistas, poderão ser confrontadas com uma descrição espacializada 

desses processos, enriquecendo o processo de resgate da memória local.  

 Diferentemente do que ocorreu com a Pesquisa de Fontes Históricas e com a 

História Oral, optou-se, no caso das geotecnologias, por apresentar os materiais e os 

métodos empregados na geração de mapas junto com os resultados dessa 

metodologia, no Capítulo VI, onde o passo a passo poderá ser melhor apreciado junto 

aos produtos gerados. 
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CAPÍTULO 04: Ocupação do Baixo Sul do Estado da Bahia: a História 

Ambiental da Colônia à República 

4.1 Histórico de Ocupação e Economia Colonial no Baixo Sul 

 A área que atualmente constitui a sub-região do Baixo Sul faz parte do território 

que historicamente compôs a Capitania Hereditária de São Jorge dos Ilhéus, doada ao 

fidalgo Jorge de Figueiredo Corrêa (escrivão da Casa Real), e instaurada pela Coroa 

Portuguesa no ano de 1534 (DIAS, 2007a; PEREIRA, 2006). O regime de capitania 

privada foi mantido até 1761 quando, juntamente com a Capitania de Porto Seguro, 

tornou-se comarca e foi incorporada à Capitania Real da Bahia, durante a 

administração do então ministro português Marquês de Pombal (LEMOS, 2009). A sua 

sede foi conservada na Vila de São Jorge, e seus limites permaneceram os mesmos 

até meados do século XIX (DIAS, 2010).  

 O território pertencente à capitania e, posteriormente, à comarca de Ilhéus, ia 

desde a atual região de Jaguararipe (13° 50''Sul), ao sul da ilha de Itaparica, até a 

atual Barra do Belmonte, no rio Jequitinhonha (16° Sul) (PEREIRA, 2009). Embora 

seja difícil estimar a sua extensão continente a dentro, principalmente em função dos 

movimentos de avanço e ocupação sobre "os sertões", Pereira (2009) esboça uma 

estimativa a partir da análise de documentos da época, que sugerem que os limites da 

comarca se estendiam até as proximidades do Arraial da Conquista, atual cidade de 

Vitória da Conquista (41° Leste) (figura 11). 

 A primeira vila de São Jorge foi fundada na ilha de Tinharé, por volta de 1535, 

por Francisco Romero, preposto do primeiro Donatário, sendo posteriormente 

transferida para a atual localização do município de Ilhéus (DIAS, 2011), cerca de 

140Km ao sul da sua localização original. A transferência da vila possivelmente 

ocasionou a sua mudança de nome para São Jorge "dos Ilhéus", numa referência aos 

seus moradores, oriundos da ilha de Tinharé (figura 11). No entorno da nova vila de 

São Jorge teve início o plantio de cana-de-açúcar e a instalação de engenhos como 

resultado de um consórcio de investidores que receberam sesmarias do primeiro 

donatário, dentre os quais destacam-se Mem de Sá, Fernão Alvarez e o banqueiro 

Lucas Giraldes (DIAS, 2007a). A produção de açúcar prosperou por cerca de vinte 

anos, no entanto, problemas ligados à má administração da capitania, limitação da 

mão de obra indígena, falta de investimentos e, principalmente, pela forte resistência 

encampada pelos índios Aimorés, teriam levado ao declínio do empreendimento 

açucareiro nesta capitania (DIAS, 2011). 
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Figura 11: Limites da antiga Capitania Hereditária de São Jorge dos Ilhéus, com destaque para os municípios de Cairu (onde estão as ilhas de Tinharé-

Boipeba, sede da primeira vila da capitania), Ilhéus (para onde foi transferida a Vila de São Jorge) e Vitória da Conquista (limite oeste da Capitania). 



47 

 

 Além disso, com a instalação do Governo Geral na Capitania da Bahia, a 

região do Recôncavo (ao sul de Salvador) tornou-se estratégica para a implantação de 

engenhos, e os custos de transporte do açúcar tornaram-se elevados para os 

produtores da Capitania de Ilhéus quando comparados aos do Recôncavo - mais 

próximos da capital. Além do Recôncavo, outras regiões como Pernambuco e Caribe 

também eram melhor situadas em relação ao mercado europeu (SEI, 1997; 1998), 

tornando o açúcar ilheense pouco competitivo, o que concorreu para a decadência da 

sua produção. 

 O período que irá compreender desde a decadência do açúcar até o despontar 

da cultura do cacau (já no século XIX) é apontado na historiografia tradicional 

(SCHWARTZ, 1988; 1985; PARAÍSO, 2001) como uma época de marasmo econômico 

e social na capitania e comarca de Ilhéus. No entanto, esforços bibliográficos mais 

recentes (DIAS, 2007; 2010; 2011; DIAS & CARRARA, 2007) indicam que outras 

alternativas foram encontradas para a articulação produtiva desta capitania a outras 

regiões do Brasil, sobretudo ao Recôncavo açucareiro e a Salvador, então chamada 

de "cidade da Bahia". Entre estas alternativas estariam a exploração do pau-brasil e 

de outras espécies de madeiras consideradas nobres e, sobretudo, à agricultura de 

abastecimento, que permitiram a consolidação da ocupação ao longo de praticamente 

toda costa da capitania, bem como sua colocação em um lugar estratégico para o 

funcionamento do sistema colonial (DIAS, 2011).   

 A Capitania de Ilhéus passa, então, a orientar-se para a produção de alimentos 

destinados a abastecer principalmente o próprio Recôncavo, onde as terras tornaram-

se escassas com a expansão dos canaviais (SEI, 1998).  A partir daí, a capitania 

torna-se um pólo produtor de gêneros como farinha de mandioca, milho e feijão, além 

de produtos de pesca, configurando um cinturão produtor de alimentos, destinado à 

manutenção das vilas e cidades coloniais e das populações escravas dedicadas às 

atividades agroexportadoras (FISHER, 2007; ADAN, 2011). 

 Tamanha era a ligação do território da atual sub-região Baixo Sul com o 

Recôncavo da Bahia, que o limite deste em muitos documentos oficiais da época ia 

além das fronteiras hoje consideradas, incluindo as vilas de Camamu, Cairu e Boipeba 

(ADAN, 2011), então pertencentes à Capitania de Ilhéus.  

 Esta orientação agrária será mantida até o limiar do século XX, o que é 

evidenciado pela situação de Camamu. Considerado o maior porto de farinha da 

Colônia, Camamu torna-se município em 1891, sendo, à época, o maior exportador de 
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farinha de mandioca do país, e segundo município mais importante da Bahia (FISHER, 

2007).  

 O papel dos municípios do Baixo Sul enquanto produtores de alimentos só é 

interrompido em meados do século passado, a partir da decadência do sistema de 

transporte hidroviário e a ascensão do transporte por rodovias, que abriu novas frentes 

de abastecimento para então a Região Metropolitana de Salvador em formação (MDA, 

2010). 

Também denominada "Região Policultora do Nordeste", dentro da 

Região Sul da Bahia, o Baixo Sul, de fato, diversificou bastante sua 

agricultura, a ponto de se destacar das duas outras Sub-regiões 

(Ilhéus-Itabuna e Porto Seguro), que se voltaram 

preponderantemente para a cultura do cacau e pecuária, 

respectivamente (FISHER, 2007, pag. 37)  

 

4.2 Notas sobre a ocupação do Território e a Questão Indígena 

 Até o século XVII não havia povoações portuguesas propriamente ditas na 

porção norte da Capitania de Ilhéus, mas apenas moradores portugueses espalhados 

pelo continente, estabelecidos sem o título de sesmaria e dedicados principalmente ao 

fabrico da farinha, constituindo freguesias (DIAS, 2011). Por volta da década de 1570, 

esses moradores foram expulsos por índios Aimorés, refugiando-se nas ilhas de 

Tinharé e Boipeba. Com o arrefecimento do conflito com os índios, cerca de 30 anos 

depois, reiniciou-se o processo de povoamento das terras do continente pelos 

portugueses, em núcleos que deram origem às vilas de Camamu e Cairu (DIAS, 

2011). Camamu, Cairu e Boipeba passam então a ser conhecidas como as "vilas de 

baixo", e assumiram grande importância na produção de alimentos, excepcionalmente 

farinha de mandioca. 

 É também a partir da retomada do povoamento do continente, que os religiosos 

da Companhia de Jesus do Colégio da Bahia puderam efetivar sua missão nas terras 

cedidas em testamento à ordem pelo Governador Geral Mem de Sá. A grande 

sesmaria estendia-se desde a foz do rio do Contas (atual Itacaré) até a baía de 

Camamu, e ficou conhecida como Terras do Camamu ou Fundo das Doze Léguas 

(DIAS, 2011), embora haja controvérsias com relação à sua real extensão:  
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Os jesuítas "[...] em virtude das escrituras com Autoridade real 

aprovadas", dela tomaram posse em 3 de dezembro de 1563: 

"obtiveram que a medição começasse da boca do rio de Contas, para 

o norte, e ordenaram aos medidores que somente  medissem dez 

léguas [mas] conseguiram estender as dez léguas até Boipeba". 

Assim, os jesuítas teriam obtido "[...] não dez, mas dezoito [léguas] e 

acrescentaram mais quatro ao sul do rio de Contas [...] pois que a 

demarcação foi de 50 braças além do Tacaré [...] no boqueirão de um 

riacho que sai à praia chamado Ouricuritiba." A sentença do Tribunal 

da Relação da Bahia determinava, ainda, que "[...] fosse a vila [de 

Andrada, antiga Aldeia de Nossa Senhora de Assunção do 

Macamamu] reduzida ao antigo estado de aldeia." Segundo o 

inventário de 1760: "doze léguas de terra em quadra: correm do sul 

para o norte e principiam no boqueirão de um riacho que sai à praia 

do chamado "Ouricuritiba", ao sul do rio da vila das Contas; e 

finalizam no rio Jequié no distrito da vila de Boipeba, com todos os 

seus foros, casas de vivenda, fábricas e escravaturas". (ABN, v.37, 

doc. 24.003 apud CARRARA, 2007).    

 Estendendo-se até Boipeba, as terras do Fundo das Doze Léguas 

compreenderiam também a área onde atualmente encontramos a APA do Pratigi. 

Nessa grande sesmaria surgiram povoações cuja população compunha-se, em grande 

parte por colonos pobres que, marginalizados do sistema de concessão de terras via 

sesmarias dada a sua baixa condição social, acabavam por arrendar pequenos 

pedaços de terra para, com poucos ou mesmo sem escravos, se dedicar à cultura 

possível para os colonos dessa condição: a farinha de mandioca (DIAS, 2011). Junto à 

produção de mandioca associavam-se atividades de extração de produtos vegetais, a 

exemplo das madeiras de lei para construção civil e naval, cascas de mangue para 

utilização em curtumes, além de produtos manufaturados, como estopas de embira e 

cabos de piaçava usados na navegação, caixas de tabuado para a exportação de 

açúcar, dentre outros (DIAS, 2007 b).  

Os moradores que habitam nesta costa até o Tanhenga plantam 

mandiocas, tiram coquilho, piassava, casca de mangue, e madeiras, 

e aqui para diante plantam também arroz. (Relação que Contém a 

Descrição de uma Diminuta parte da Comarca dos Ilhéus desta 

Capitania da Bahia por Domingos Alvares Branco Muniz Barreto 

Capitão de Infantaria do Regimento de Estremos 1790)  
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 Além dos jesuítas, outras ordens religiosas foram responsáveis pela 

implantação de núcleos de povoamento na capitania de Ilhéus, a exemplo dos 

franciscanos, que estabeleceram um convento em Cairu, e dos capuchinhos, em 

Maraú (FLEXOR, 2004). A atuação das missões religiosas se dava através da 

construção de aldeias nas quais era promovida a catequização das populações 

indígenas. No século XVIII eram contabilizadas na capitania de Ilhéus quatro aldeias 

administradas por jesuítas: a de Nossa Senhora da Conceição, do gentio Grem; a de 

Nossa Senhora da Escada, de nação Tabajara (ou Tupi); a de Nossa Senhora das 

Candeias, com as mesmas nações, e a aldeia de invocação a São Miguel e Santo 

André, com cerca de dezesseis casais das nações Paiaiá e Tabajara. Havia ainda a 

aldeia de São Fidelis, uma missão dos barbadinos junto à cachoeira do rio Una, 

povoada por índios Pataxó (FLEXOR, 2004). 

 Com as reformas no Estado Português, a mudança de capitania para comarca 

e a expulsão da Companhia de Jesus, as aldeias são elevadas à condição de vilas e 

passaram a ser administradas por vigários de outras ordens religiosas. Recomendava-

se que todos os topônimos e nomes de origem indígena fossem trocados por nomes 

portugueses, de forma que a maioria das vilas criadas a partir das antigas aldeias 

jesuíticas receberam nomes de vilas e cidades portuguesas, acompanhados pelo 

qualificativo "nova",  a exemplo da aldeia de Santo André de Serinhaém, que tornou-se 

"Nova Santarém" em 1758 (FLEXOR, 2004). Também em 1758 a aldeia de Nossa 

Senhora das Candeias, emancipada de Camamu, passou a chamar-se Barcelos, e a 

aldeia de São Sebastião de Maraú foi elevada à vila com o mesmo nome em 1761. 

Nessa ocasião muitos indígenas se evadiram das vilas, tendo grande parte se 

instalado na ilha de Kieppe (FLEXOR, 2004). 

 A vilas tinham, então, sua população constituída tanto por indígenas quanto por 

lavradores portugueses e descendentes de portugueses, muitos desses estabelecidos 

em terras arrendadas dos próprios índios: 

Na légua de terras, que lhe foi dada para a lavoura, habitam os 

casais de Portugueses que afiadamente se empregam na 

plantação da mandioca, e cultura do café, por arrendamento 

que lhe pagam, porém os Senhores diretos não tomam o 

exemplo dos foreiros ricos, e acreditados no seu país, nem é 

possível, permanecendo o antigo sistema de viverem os Índios 

como corporações separadas, tomarem os costumes dos 
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povos Civilizados. (Memória acerca da Abertura de uma 

Estrada pela Costa desde a Vila de Valença até o Rio Doce 

Apresentada ao Príncipe Regente por Baltazar da Silva Lisboa 

- 1808) 

  

 Enquanto os colonos portugueses dedicavam-se majoritariamente à lavoura, as 

populações indígenas empregavam-se majoritariamente na atividade de corte e 

beneficiamento de madeiras, sendo considerados excelentes "falquejadores e 

descedores", embora também praticassem agricultura: 

O Ouvidor da Bahia Luiz Freire Devéras, por Ordem Régia a 

levantou em Vila no ano de 1758 [Santo André de Serinhaém]. 

Compõe-se de 100 casais de Índios, além de cem 

Portugueses; aqueles são comumente empregados nos cortes 

das madeiras do [rio] Jequié; é para admirar o extremos valor e 

destreza com que trepados nas [falcas] de vinháticos, cedros, 

descem as cachoeiras, sem cair, desviando com uma vara 

aquelas do encontro de pedras, e por arriscados saltos pelo 

prêmio de 2 patacas; que os negociantes daquelas madeiras 

lhe pagam pela decida delas. (Memória acerca da Abertura de 

uma Estrada pela Costa desde a Vila de Valença até o Rio 

Doce Apresentada ao Príncipe Regente por Baltazar da Silva 

Lisboa - 1808) 

 O processo de colonização da Capitania de Ilhéus, como de resto, na 

colonização de todo o território nacional, deu-se através da aniquilação física ou 

cultural de grande parte das nações autóctones. No caso particular da  referida 

capitania, a influência inconteste dos jesuítas na reorganização das populações 

indígenas locais foi construído, ao longo de mais de cem anos, com base na eficiência 

da Companhia em pacificar os grupos indígenas que reagiam às ações empreendidas 

pelos portugueses no início da colonização, somada ao domínio de grande parcela do 

território da capitania (DIAS, 2007 b).  

 Sem dúvida a participação das diversas culturas indígenas que aí existiram 

reflete no modo de vida das populações locais até hoje, através da produção de 

gêneros como a mandioca, na tradição da construção de embarcações, ou mesmo nos 
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nomes de povoados e municípios. Estas referências, entretanto, perdem-se na 

memória coletiva, seja em função do próprio processo de descaracterização cultural 

pelo qual tais populações passaram nos  aldeamentos, seja de em função da pouca 

importância historicamente atribuída à culturas indígenas nas sociedades ocidentais. É 

assim que a influência indígena nos municípios do Baixo Sul está a um só tempo em 

todo lugar e em lugar nenhum. 

 

4.3 "A Grande Fome da Faminta Bahia, que Quase Tudo Quanto Gasta lhe Vem 

de Fora" 

 Como exposto anteriormente, a parcela do território da Capitania de Ilhéus 

dedicada à produção de açúcar compreende apenas as proximidades da sua sede, na 

Vila de São Jorge, embora a produção historiográfica venha generalizado o processo 

de apogeu e crise da produção de açúcar para a capitania como um todo (DIAS, 

2011). 

 A análise de documentos históricos referentes à capitania e comarca dão conta 

de uma produção diversificada de víveres, destinada em grande parte à exportação, 

seja para Portugal ou para a Capitania da Bahia. O capitão Domingos Alvares Branco 

Muniz Barreto, em documento entitulado "Relação que Contém a Descrição de uma 

Diminuta parte da Comarca dos Ilhéus desta Capitania da Bahia", já no ano de 1790, 

descreve as culturas praticadas em algumas vilas do Baixo Sul, atualmente na 

condição de municípios: arroz, café e cacau em Valença; mandioca, arroz, café, cana-

de-açúcar e aguardente em Igrapiúna e Camamu, além de algodão e cacau em outras 

localidades. Da mesma forma, Baltazar da Silva Lisboa relata a presença de 

mandioca, abacaxi e melancia em Boipeba, em sua "Memória acerca da Abertura de 

uma Estrada pela Costa desde a Vila de Valença até o Rio Doce", de 1808. 

 Mas talvez nenhum outro relato exponha de maneira tão direta o papel 

estratégico desempenhado pela Comarca de Ilhéus para o abastecimento da capital 

quanto o de Manoel Ferreira da Câmara, em seu Ensaio de Descrição Física sobre a 

Comarca de Ilhéus na América (1789). Contraditoriamente, o autor o faz justamente ao 

lamentar a vocação da comarca para a produção dos gêneros alimentícios tradicionais 

como a mandioca, o que, segundo o próprio, limitava as potencialidades de produção 

de espécies como o cacau e o café, face às condições ambientais extremamente 

favoráveis à alta produtividade na comarca de Ilhéus. 
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Porém os habitantes, que não o são, [filósofos] tiram pouco, ou 

nenhum partido da prodigalidade da Natureza, contentes com a 

cultura da mandioca, e do arroz, que seus primeiros pais lhes 

ensinaram, fazem consistir neste ramo da cultura, toda a sua 

felicidade: a exportação fácil, e o consumo ainda mais fácil desses 

gêneros, e a grande fome da faminta Bahia, que quase tudo quanto 

gasta, lhe vem de fora, lhes assegura uma medíocre felicidade, e os 

anima não só a continuarem na cultura desses gêneros,, mas ainda, 

a não empenharem novos ramos de lavoura. (Ensaio de Descrição 

Física da Comarca de Ilhéus na América por Manoel Ferreira da 

Camara - 1789) 

 Não obstante, as culturas tradicionais seguiriam sendo o carro chefe da 

exportação de alimentos, até pelo menos o século XX, sobretudo a mandioca, de 

importância econômica para a comarca e estratégica para a colônia.  

 [...] e dali corre ao porto da Serra D'água, onde abordam as 

lanchas, para receberem a farinha de mandioca, cuja plantação 

constitui todo o estabelecimento do país. (Memória acerca da 

Abertura de uma Estrada pela Costa desde a Vila de Valença 

até o Rio Doce Apresentada ao Príncipe Regente por Baltazar 

da Silva Lisboa - 1808) 

 

4.4 Atividade Madeireira na Comarca de Ilhéus  

 A atividade de extração de madeiras já foi mencionada anteriormente, 

mostrando a sua papel complementar à agricultura na economia local. No entanto, 

dada a importância desta atividade para a região ela será melhor detalhada a seguir. 

Tradicionalmente, a atividade madeireira no Brasil Colônia é descrita sucintamente nos 

livros de história, normalmente resumindo-a à extração do Pau-Brasil. Entretanto, 

esforços recentes (DIAS, 2007; 2010; 2011; DIAS & CARRARA, 2007; PEREIRA, 

2009) têm trazido à tona a complexidade e dinamicidade da atividade de exploração 

de madeira enquanto atividade produtiva muito mais elaborada do que 

tradicionalmente se supõe, especialmente no estado da Bahia, que assumiu papel de 

destaque na indústria nacional de construção naval entre os séculos XVI e XVIII.  

 A atividade portuária sempre foi intensa no território colonial que viria a se 

tornar o estado da Bahia. Tendo sido a "porta de entrada" da colonização portuguesa, 
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configurou-se como principal ponto de contato com o império, de forte tradição 

marítima e mercantil. Já no século XVI, a atividade de reparos de naus das carreiras 

atlânticas era intensa no porto da Bahia, e uma indústria de construção naval 

começava a despontar, voltada para a produção de barcos particulares, como lanchas 

e bergantins (DIAS, 2010). Logo a necessidade de madeiras e peças de carpintaria 

naval transformou a atividade madeireira num lucrativo ramo de exploração 

econômica, que incluía não só a retirada das árvores da mata, mas também a 

fabricação de peças prontas e semi-prontas, e o transporte até Salvador, além de 

atividades administrativas. À época a extração de madeiras, tanto para construção civil 

quanto naval, era realizada sobretudo no Fundo das Doze Léguas (LIMA, 2012). 

 Em todo o nordeste do Brasil e além havia extração de madeiras que eram 

utilizadas em construções (LIMA, 2012). O sul da Bahia, entretanto, por sua 

proximidade com o porto de Salvador, torna-se um local estratégico para a atividade 

madeireira.  No século XVII registra-se as  primeiras provisões orçamentárias para a 

construção de galeões e naus para a armada real portuguesa, e o porto da Bahia 

torna-se o primeiro a suprir as Docas Reais de Lisboa (DIAS, 2010). Dada a 

importância estratégica da marinha para um império colonial como o português, ter 

madeira tornava-se uma questão de segurança nacional (LIMA, 2012). 

Uma boa frota naval era o pré-requisito para a soberania do próprio 

Estado português. Essencial à defesa do Império, os navios podiam 

cobrir toda  a extensão da costa, controlando ataques de invasores e 

inimigos. Outro ponto importante a ser destacado é o comércio. 

Baseado no pacto colonial entre a metrópole e as colônias, Portugal 

dependia exclusivamente de sua frota para a circulação de 

mercadorias. Toda a dinâmica do "exclusivismo comercial" dependia 

disso. Internamente, os navios, ou "vasos", também cumpriam um 

papel fundamental no comércio interno. E por fim, salientamos a 

necessidade de circulação de pessoas e idéias, seja entre as regiões 

da colônia ou mesmo entre estas e Portugal. Isso se evidencia 

principalmente se levamos em conta a necessidade de fiscalização e 

gerenciamento da máquina administrativa na colônia (PEREIRA, 

2006, pág. 03). 

 É importante salientar a natureza e sofisticação da atividade madeireira 

realizada na capitania de Ilhéus. Não se tratava apenas de uma atividade extrativista 

ou de beneficiamento primário, limitada a extrair madeiras e transformá-las em 

pranchas, mas de uma indústria mais sofisticada, que além da extração e falquejo, 
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incluía o beneficiamento de peças até sua forma final, com a criação de muitos 

estaleiros particulares (DIAS, 2010). 

 Até 1715 a atividade madeireira nas capitanias da Bahia e Ilhéus era um 

negócio exclusivamente privado. A Coroa decide, então, pela administração direta dos 

cortes de madeira visando atender às demandas oficiais, principalmente da Marinha; é 

quando se estabelece o regime de feitorias (DIAS, 2010). A partir de então, e por mais 

de cem anos subseqüentes (até 1822), a Coroa iria orientar e dirigir a atividade 

madeireira na capitania e depois comarca de Ilhéus, chegando, inclusive, a adotar 

uma política monopolista de extração.  

 Com o fim da capitania e instituição da comarca de Ilhéus, a administração da 

atividade madeireira tornou-se atribuição dos ouvidores. As remessas em dinheiro 

eram adiantas ao ouvidor, e este acionava os administradores locais (em sua maioria 

lavradores), que por sua vez, acionavam fabricantes, arrastadores e estradeiros de 

acordo com a quantidade requerida pelas encomendas (DIAS, 2010). 

Em diversos tempos, por Ordem que se encontram nos Livros do 

Arquivo desta Secretaria se mandavam abrir Cortes de Madeiras, 

conforme as encomendas que de Lisboa se fizeram para as precisões 

do Arsenal Real da Marinha, os quais se mandavam outra vez fechar, 

findas que eram as encomendas. Estes Cortes eram feitos 

indistintamente nas Matas, mais próximas aos Portos, e Rios 

navegáveis e encarregados dos Ouvidores das Comarcas que 

incumbiam o fabrico destas Madeiras, a pessoas a que davam o titulo 

de Administradores, e estes aos fabricantes, estradeiros, arrastadores 

delas, aos quais se adiantavam algumas quantias de dinheiro, que a 

Real Fazenda remetia aos mesmos Ouvidores, a proporção destas 

encomendas. (Memória sobre as Matas da Comarca de Ilhéus, 

Cortes das Madeiras, Ordens que a esse Respeito se tem Expedido; 

Regulamento dos Referidos Cortes, e Estado Atual desta 

Dependência, até o dia 1 de agosto de 1803, por Baltazar da Silva 

Lisboa - 1803) 

 Na década de 1770, a Junta Real da Fazenda passou a gerir os cortes, e em 

1776, o desembargador e ouvidor da comarca de Ilhéus, Francisco Nunes da Costa, 

foi nomeado inspetor. É durante a administração de Francisco Nunes que tem início 

uma tradição colonial de defesa das matas da região, que daria origem a importantes 

instrumentos jurídicos de conservação ambiental. Em que pese a dificuldade de 
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garantir a efetivação prática de tais instrumentos, bem como a sua fiscalização, é no 

bojo desse movimento que se esboçam as primeiras iniciativas de construção de uma 

legislação ambiental brasileira, mesmo incipiente, ainda no século XVIII.   

4.5 Ambiente Ameaçado, Economia por um fio: A Defesa Legal das Matas na 

Comarca de Ilhéus  

 Agricultura e exploração madeireira caminharam juntas desde o início da 

colonização da capitania. Entretanto, o crescimento das povoações e vilas no século 

XVIII e a conseqüente expansão da área agricultada chocou-se com o aumento da 

demanda de Portugal por madeiras. A expansão da agricultura, excepcionalmente do 

cultivo da mandioca praticado no sistema de coivara, passou a representar uma 

ameaça às matas ainda não exploradas e seus estoques de madeiras.     

E os Governadores por positivas ordens soberanas indistintamente 

obrigaram aos habitantes, a cultivarem a plantação da mandioca. 

Desde então que assolaram e reduziram as cinzas as mais úteis e 

excelentes arvores, cujas madeiras serviam para a construção, e 

Artes, com incalculável perda e racional, o que reclama por 

providencias acertadas, que possam conciliar a subsistência  dos 

povos com a conservação das madeiras, que mantenha pela sua 

Marinha respeito e dignidade Nacional. (Princípios de Físca Vegetal 

para Servir de Preliminar ao Estudo dos Cortes de Madeiras) 

 Nesse ponto é válido destacar que nem toda madeira serve para todo fim. À 

Coroa Portuguesa interessavam as madeiras nobres e as matas próximas ao curso de 

rios, pois isso facilitava o escoamento da produção. Por esse entendimento, em 

correspondência à rainha D. Maria I em julho de 1784, o ouvidor Francisco Nunes 

solicitava a elaboração de medidas que restringissem a utilização das matas, em 

função da degradação promovida tanto pela atividade madeireira, quando pela ação 

dos agricultores locais, que realizavam queimadas no preparo do solo para o plantio. 

 Como destacado por Dias (2010), à essa época, além dos distritos da vila de 

Cairu, as matas adjacentes à Jequiriçá também haviam se tornado importantes áreas 

de extração e beneficiamento de madeiras e eram rapidamente destruídas, assim 

como as margens dos rios Jequié, Jordão, Igrapiúna e Pinaré, também valorizadas 

para a produção de mandioca. Além dessas áreas, as matas entre Cairu e Rio de 

Contas já se encontravam ameaçadas. 
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[Francisco Nunes da Costa] Propunha, então, demarcarem-se as 

matas virgens que ainda restavam, ficando os roceiros obrigados a 

fazer suas lavouras “nas imensas matas já aproveitadas ou nas 

vulgarmente chamadas de capoeiras”. As matas situadas em áreas 

devolutas ou realengas deveriam ser tombadas. Em resposta, o 

governador mandou passar uma linha imaginária que demarcasse as 

matas de extração mais conveniente, proibindo nessas áreas a 

expansão das lavouras, sob pena de prisão etc. Foi nomeado 

também um mestre e guarda das matas reais, desde Mapendipe até 

as matas de Santarém (atual município de Ituberá) e Igrapiúna, nas 

quais ninguém poderia extrair madeiras sem licença da Inspetoria 

(DIAS, 2010). 

 Em  março de 1797 - três anos após o falecimento de Francisco Nunes, é 

expedida uma Carta Régia decretando como propriedade da Coroa Portuguesa as 

matas e arvoredos localizados ao longo da costa ou nas margens de rios navegáveis 

que desembocassem no mar (PÁDUA, 2005). A iniciativa visava coibir o corte não 

autorizado pela coroa de determinadas espécies de árvores cuja madeira era 

considerada nobre, e que deveriam ser, portanto, reservadas ao Estado (MEDEIROS, 

2006).  

Tendo-se declarado pela Real Carta de 13 de maço de 1797 ser da 

propriedade exclusiva da Real Coroa todas as  Matas e Arvoredos 

que se acham à borda Costa, ou de Rios que desembarquem 

imediatamente no Mar, e por onde em jangadas se possam conduzir 

as Madeiras cortadas até as Praias proibindo-se não só Sítios, mas 

que informe o Governo os meios pelos quais se poderão restituir a 

Real Coroa, as mesmas vias já dadas, indenizando-se os 

proprietários com terras equivalentes no interior do País, impondo-se-

lhe a obrigação de conservarem as Madeiras, e  Paus Reais, e 

estabelecendo igualmente as mais severas penas, contra os 

destruidores das Matas. (Memória sobre as Matas da Comarca de 

Ilhéus, Cortes das Madeiras, Ordens que a esse Respeito se tem 

Expedido; Regulamento dos Referidos Cortes, e Estado Atual desta 

Dependência, até o dia 1 de agosto de 1803, por Baltazar da Silva 

Lisboa - 1803) 

 É precisamente a instituição dessa legislação protetiva que viria a gerar a 

expressão “madeiras de lei” (PÁDUA, 2005), referindo-se a espécies como o cedro ou 

mogno. Além disso, em 1796 foi criada a Conservadoria das Madeiras, e ouvidor 
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Baltazar da Silva Lisboa foi nomeado o primeiro Juiz Conservador das Matas da 

Comarca de Ilhéus, equivalente ao cargo de Monteiro-Mor, existente em Portugal 

(PEREIRA, 2006; DIAS, 2010).  

 O juiz Baltazar elaborou e conduziu um plano para administração dos recursos 

florestais brasileiros, visando a conservação das matas para usufruto exclusivo da 

Coroa. Mesmo os proprietários particulares de terras não poderiam tirar e vender suas 

madeiras sem a licença do juiz, e as espécies vinhático, potumuju, tapinhoã e oiti se 

tornariam reservas reais, podendo ser exploradas apenas para o atendimento da 

Marinha Real, tendo seus preços determinados pelo Juiz Conservador (DIAS, 2010).  

 Em 1799 é criado o primeiro Regimento dos Cortes de Madeira para o Brasil, 

estabelecendo regras e condutas para o trabalho nos Cortes Reais (PEREIRA, 2006). 

Pádua (2005) destaca, entretanto, que os procedimentos adotados pelo juiz Baltazar 

valeram-lhe grande oposição por parte de agentes da economia local, 

excepcionalmente os produtores de mandioca e os madeireiros. Tal oposição fez com 

que o governador da Bahia, José de Portugal, vacilasse no apoio a Baltazar, por fim, 

com a saída do ministro Rodrigo de Sousa Coutinho, em 1801, o juiz perdeu sua  

principal base de apoio político, sendo forçado a reduzir drasticamente a intensidade 

das suas propostas conservacionistas. 

 

4.6 Atividade madeireira no século XIX  

 Das várias leis editadas no sentido da conservação das matas é possível 

extrair um princípio geral, qual seja, a obrigatoriedade de licença emitida pelo governo 

para corte de qualquer madeira nos terrenos públicos e para o corte das madeiras de 

lei em terrenos particulares, competindo aos juízes de paz a fiscalização tanto das 

atividades de extração nas duas situações (REGO, 2011). É difícil mensurar, 

entretanto, o real alcance das políticas conservacionistas propostas na época, afinal, a 

existência de uma legislação por si só não necessariamente é capaz de garantir o seu 

cumprimento. Pelo contrário, ao longo do século XIX a atividade madeireira foi 

mantida, como pode ser evidenciado pela análise dos dados referentes ao comércio 

entre províncias e também de exportação8.  

                                                           
8
 Análise realizada por Rego (2011). 
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 A análise dos dados, somada à percepção consensual do estado de 

degradação da Mata Atlântica, conduzem a presunção de um cenário extremamente 

pessimista no tocante à manutenção de formações florestais. Entretanto, a análise dos 

documentos introduz novos elementos que tendem a enriquecer a análise, assim 

como é esse trecho de documento produzido por Baltazar da Silva Lisboa: 

Representação feita ao Real Tesouro em que se expôs o estado em 

que se achavam em Matas de Jequiriçá da Comarca dessa Cidade, e 

as de Mapendipe, Una, [Maricoabo] e Taperoá da dos Ilhéus; que 

apesar dos Cortes que tinham sofrido por espaço de tantos anos 

ainda continuam em  muitas, e admiráveis porções de Matas virgens, 

de que se poderia suprir aquele Arsenal, principalmente se pedissem 

madeiras direitas. (Memória sobre as Matas da Comarca de Ilhéus, 

Cortes das Madeiras, Ordens que a esse Respeito se tem Expedido; 

Regulamento dos Referidos Cortes, e Estado Atual desta 

Dependência, até o dia 1 de agosto de 1803, por Baltazar da Silva 

Lisboa - 1803) 

 Considerando que os Cortes Reais realizavam a retirada seletiva das madeiras 

de interesse, é possível igualmente imaginar um cenário no qual a composição de 

espécies arbóreas tenha sido modificada, inclusive com a extinção de algumas 

espécies, sem que esta deixe de apresentar uma feição de mata, o que corrobora a 

informação de OLMOS (2010), segundo a qual parte das florestas do Espírito Santo e 

sul da Bahia teriam sido perdidas recentemente - as últimas a partir da pavimentação 

da BR 101 e a implantação de pólos madeireiros nas décadas de 1970 e 1980. 

4.6 Considerações sobre o Capítulo 

 Em vista das informações extraídas das fontes históricas, bem como da 

bibliografia especializada, depreende-se que a cana-de-açúcar não foi a cultura 

predominante na Capitania de Ilhéus, e nem o seu povoamento deu-se a partir dela. 

Contrariamente ao que ocorreu na capitania da Bahia, seu desenvolvimento 

econômico ocorreu impulsionado pelo crescente mercado consumidor para gêneros 

alimentícios representados pela capital e pelo Recôncavo, além de ter a sua 

população majoritariamente constituída por agricultores organizados em  pequenas 

propriedades. 

 As lavouras, excepcionalmente a mandioca plantada no sistema de coivara, 

competiam com as matas, requeridas pela Coroa em função das suas madeiras 
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nobres utilizadas principalmente para a construção de embarcações. Em função desse 

uso, as formações florestais foram intensamente manejadas, sendo difícil mensurar o 

seu grau de comprometimento. 

 

 Figura 13: Linha do tempo com os eventos mais significativos para a promoção de alterações 

ambientais. 
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CAPÍTULO V: História Ambiental dos Séculos XX e XXI 

5.1 Comunidades Tradicionais e Economia de Subsistência 

 No começo do século XX, o território atualmente pertencente aos municípios de 

Igrapiúna, Ituberá e Nilo Peçanha correspondia a grandes extensões de terras 

devolutas, com vilas isoladas umas das outras. A precária comunicação fazia-se por 

meio de estradas incipientes, e também pelos rios. A população residente fora das 

vilas era, de forma geral, composta por negros e negras, quilombolas9, que 

dedicavam-se ao extrativismo, ao cultivo da mandioca e também a atividades de 

pesca e mariscagem nas porções estuarinas desse território. 

Eles convivia aqui era no mangue, pra sustentar os filho era no 

mangue, que as coisa de primeiro era mais... difícil. Dava graças à 

Deus quando tinha uma perna de mangue como essa pra eles 

sobreviver e criar os filho (Entrevista 18) 

 É importante destacar o quanto as condições geográficas eram fatores 

importantes para os processos de formação de quilombos. Segundo Fiabani (2005), 

um território com relevo favorável, além da presença de densas matas, rios, 

montanhas escarpadas, pântanos e mangues, facilitava o estabelecimento e a 

estabilidade de um quilombo, na medida que dificultava sua identificação e 

conseqüente repressão. 

 Nos municípios em questão podem ser observados todos os elementos listados 

pelo autor, não apenas na sua porção litorânea - onde a presença do manguezal e 

terrenos alagadiços é marcante, mas também na sua porção continental, sobre o 

planalto pré-litorâneo - onde são encontradas colinas e morros, além da própria falha 

tectônica que separa o planalto do litoral, e que determina uma brusca alteração de 

altitude. Dadas estas condições favoráveis, a região tornou-se propícia ao 

estabelecimento de populações fugitivas do regime de escravidão, que se fixaram nas 

                                                           
9
 Adelmir Fiabani (2005) expõe que, com a extinção legal da escravidão no Brasil, no ano de 

1888, o fenômeno quilombola teria chegado ao fim, e esses agrupamentos humanos passaram 

então a ser comunidades negras. Entretanto, a denominação "quilombola" tem se popularizado 

nos últimos anos, sobremaneira devido aos processos jurídicos de reconhecimento legal 

regularização fundiária dessas comunidades, conferindo ao termo um importante significado 

identitário. Atualmente, muitas comunidades reivindicam a denominação quilombola, para além 

do status legal de "remanescente de quilombo", e em observância à opção política desses 

grupos sociais, essa será a denominação utilizada no presente trabalho.  
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matas que recobriam a extensão atual desses municípios, tanto na sua porção 

estuarina quanto na continental10. 

Quem chegava aqui era dono também, entrava no meio deles 

também, convivia junto com eles, trabalhava junto com eles, no lugar 

que eles trabalhava, trabalhava junto com eles, eles não dizia "não', e 

por isso eles tiveram muito sofrimento por causa disso. Porque eles 

botavam todo mundo que chegavam. Assim como eles entraram... 

botavam também, né? (Entrevista 18)  

 É realmente digno de nota que, embora explorada durante séculos para a 

extração de madeiras, as matas da região mantinham uma estrutura típica de uma 

floresta clímax, constantemente descrita como uma mata densa ou "bruta" pelos 

moradores locais. De acordo com os relatos, nessas matas era possível encontrar 

espécies de mamíferos típicos da Mata Atlântica, tais como cotia, paca, tatu, 

tamanduá, e rato do mato, além de grandes felinos.  

[...] porque esses mato tem fundo. Aí eles via elas (onças) trovejar 

(rugir), bem longe, pras cachoeira, pra esse canto. O caititu, veado 

também ele dizia que via o rastro, que tinha também aqui. Pro fundo 

das mata tem. (Entrevista 18) 

Bom, aqui é o seguinte, o local não é de criatório de onça, mas no 

verão sempre passa um casal, passa, e vai embora [...] Mas tem 

lugar perto que é o local de onça mesmo, certo? Mas é o que eu tô 

falando, aqui não é direto. Na época do ano já tem a data delas 

sempre tá freqüentando as cachoeira, porque ali tem caititu, que é um 

porco, eu acho que vocês já ouviu falar, ali tem caça, elas vêm 

comer, por sinal, todo ano aparece aqui na cachoeira. Não é aqui 

mesmo, não. Na cachoeira.(Entrevista 20) 

 Segundo moradores, esses animais podem ser encontrados até hoje nas 

matas da região, não constando, dentre as entrevistas realizadas, nenhum relato de 

desaparecimento local de alguma espécie. Entretanto, a diminuição do tamanho das 

populações é sentida pelos moradores locais. 

Antigamente existia muito, hoje já tá bem escasso, alguma vez ou 

outra que se encontra com alguma cotia, algum tamanduá, de acordo 

                                                           
10

 Ou seja, tanto na porção equivalente ao Ecopólo III quanto naquela equivalente ao Ecopólo 

II, segundo a atual divisão socioespacial da APA do Pratigi.  
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a área que a pessoa for pode encontrar algum tatu correndo. Um 

tatuzinho, um tamanduá, um ouriço, uma gibóia, uma preguiça, ainda 

pode encontrar, e cobra do chão, né? Que sempre tem alguma 

(Entrevista 21). 

 No que diz respeito à agricultura, era diversificada, e voltada para subsistência, 

incluindo produtos como a banana e o quiçare, além da mandioca, que era o principal 

cultivo. No entanto, a mandioca parece ter perdido importância atualmente, o que é 

evidenciado pela desativação das "casas de farinha".  

Porque antigamente, o pessoal se preocupava muito com mandioca, 

aí botava roça de mandioca, que aqui tinha duas casa de farinha, 

hoje a senhora procura uma e não acha [...] Antigamente aqui tinha 

duas casa de farinha, e não dava venço.(Entrevista 21)  

 A retirada de madeiras para a construção naval não cessou, e naquele começo 

de século, ainda representava uma fonte alternativa de renda para os moradores, 

complementar à agricultura e ao extrativismo, e que serviu para melhorar o poder 

aquisitivo dessas populações. A cidade de Salvador ainda era, por excelência, o 

principal destino das madeiras da região. 

Meus pais... meus avós! [...] passaram aqui pra dentro, e foram fazer 

a vida dele aqui, no punho, no braço, de animal, de boi, disso e 

daquilo, no mato, tirando caibro, madeira, aí isso... Vara pra... galeão. 

O povo do galeão vinha muito comprar madeira aqui, eles viviam 

disso, de vender madeira. Aí depois tio Estevão arrumou um barco, 

chamava "Altamira", pra levar a madeira pra Salvador, aí já foi 

melhorando, um pouquinho... porque era eles tudo junto, uma 

irmandade só. E aí trabalhava todo mundo junto, e naquele dia ele 

vinha com o barco, pra eles levar madeira pra Salvador, pra vender. 

(Entrevista 18). 

 Mas foi a exploração da piaçava que mais caracterizou culturalmente as 

populações litorâneas11 e imprimiu sua marca nas feições da mata.  

 

 

                                                           
11

 As paisagens das porções continentais desses municípios sofrerão influências de processos 

distintos, a ser descritos nas seções posteriores deste capítulo. 
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a. Extrativismo da Piaçava  

 A palmeira popularmente conhecida como piaçava pertence à espécie Attalea 

funifera Martius, que é uma espécie nativa, endêmica do litoral do estado da Bahia12 

(VINHA & SILVA, 1998). Sua distribuição geográfica corresponde a uma faixa de no 

máximo 50 Km de largura,  desde a região do Prado, a aproximadamente 17°20' S 

(limite sul da espécie), até a fronteira com o estado de Sergipe, a  aproximadamente 

11°30' S (limite norte), sendo que a maior concentração da espécie é encontrada no 

município de Cairu, no Baixo Sul do estado (SILVA, 2003). 

 A piaçava ocorre em solos de baixa fertilidade natural (SILVA, 2003), assim 

como são os Neossolos das planícies costeiras de Ituberá, Nilo Peçanha e Igrapiúna 

(figura 12). 

 

Figura 14: Floresta Ombrófila sobre solo de composição arenosa no Município de Nilo 

Peçanha. 

 É a presença dessa espécie o elemento que mais fortemente caracteriza as 

formações florestais das porções litorâneas dos municípios em questão enquanto 

"Floresta Ombrófila com Palmeiras" (figura 13). Outras espécies de palmeiras também 

podem ser encontradas nessas áreas, a exemplo do dendezeiro (Elaeis guineensis 

                                                           
12

 As palmeiras do gênero Attalea estão entre as de maior destaque na região Neotropical - sua 

distribuição vai desde o México até a Bolívia, Paraguai, sul do Brasil e no Caribe, sendo 
encontrada em ecossistemas de terras baixas e também nos Alpes, até uma altitude de 1200-
1600m (PINTAUD, 2008). Das quinze espécies de Attalea encontradas no Brasil, pelo menos 
oito são citadas para o estado da Bahia: barreirensis, burretiana, funifera, geraensis, humilis, 
pindobassu, salvadorensis e seabrensis, além de dois híbridos: piassabussu e xvoekii (SILVA, 
2003). 
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Jacq) e do coco da Bahia (Cocos nucifera). No entanto, além de se tratar de espécies 

introduzidas, a ocorrência de nenhuma delas nesses municípios se compara à 

piaçava, seja em quantidade ou distribuição. 

 

Figura 15: Aspecto das formações florestais sobre as regiões de acumulação do município de 

Nilo Peçanha, com presença marcante das palmeiras de piaçava. A: Ocorrência de palmeiras 

de piaçava na beira da estrada; B: Palmeiras de piaçava dispersas na floresta ombrófila. 

 A dispersão da piaçava se dá principalmente por intermédio de um roedor, a 

cotia (Dasyprocta  sp.), que se alimenta do mesocarpo presente nos frutos, 

enterrando-os em seguida. O papel das cotias para a dispersão da palmeira é 

largamente reconhecido pelas populações locais. 

Quando eles tão caindo o sapateiro, aí eles cai, e a cotia vai comer 

aquela entrecasca, que tem, e aí vai carregando pra tudo quanto é de 
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canto. E aí pronto. Aí o coco fica limpinho. Vermelhinho. Que a casca 

ela tira toda. (Entrevista 18) 

E também tem uma parte boa, que nasce sem precisar plantar, 

porque a cutia mesmo - é uma caça, que ela faz parte da agricultura. 

Se as pessoa fosse olhar, uma cutia não era pra botar o cachorro em 

cima pra matar, porque ela faz parte da agricultura, que a cutia e a 

paca, ela planta também. (Entrevista 21) 

 Entretanto, o plantio da espécie também pode ser feito de maneira sistemática, 

por intervenção humana, e as comunidades descendentes de quilombos desses 

municípios desenvolveram um sistema próprio de plantio consorciado entre piaçava e 

mandioca. Configuraram assim, um agroecossistema composto por duas espécies, 

sendo uma de ciclo curto (mandioca) e outra de ciclo longo (piaçava), no qual a 

mandioca oferece sombra para a palmeira nas primeiras fases do desenvolvimento 

desta. Sendo a mandioca um elemento fundamental para a alimentação dessas 

comunidades pelo menos durante a primeira metade do século XX, e sendo a piaçava 

seu principal produto extrativo, foi natural a associação destas duas espécies.  

Planta mandioca pra poder plantar o coco. Roça, planta mandioca, e 

ali planta o coco. Que a mandioca faz sombra pros coco nascer. Aí 

depois de um ano e meio tira a mandioca... E ele (o coqueiro) 

continua crescendo (Entrevista 18) 

 Como a piaçava é uma espécie arbórea e de ciclo longo, a tendência natural foi 

de que, uma vez atingida a fase adulta (por volta de sete anos), a mandioca - 

componente  de ciclo curto, fosse retirada do agroecossistema. 

Então o pessoal botava as roça, pra plantar mandioca,  e ali também 

plantava o coco, pra plantar a piaçava. E daí... hoje tem muita gente 

que não tem mais onde botar porque já botou. As roça hoje tá cheia 

de piaçava, que quem chega não diz que ali era uma roça. Pensa que 

é uma coisa nativa. (Entrevista 21) 

 Esta estratégia de manejo acabou por originar extensos piaçavais nos 

municípios em questão, que atualmente configuram relevantes elementos de distinção 

da paisagem no Ecopólo III da APA do Pratigi (figura 14).  

 Embora a associação com a mandioca possa ser única, a formação de 

piaçavais em regiões onde o extrativismo da espécie é praticado é comumente 
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descrita na literatura. Reis et.al. (2003), tratando sobre as possibilidades de 

obtenção sustentável de recursos florestais da Mata Atlântica, incluem a 

piaçava na categoria de plantas "selvagens em paisagem alterada", mesma 

situação da erva-mate, araucária, e algumas espécies medicinais. Nesta 

categoria estão espécies cujos produtos são preferencialmente obtidos por 

extrativismo ou manejo, "mas em sistemas em que a vegetação matriz é 

alterada para o favorecimento dessas espécies ou provocando uma maior 

densidade de ocorrência das mesmas".  

 

Figura 16: A: Piaçaval no alto de uma encosta do município de Ituberá; B: Mesmo piaçaval 

registrado do alto da encosta, às margens da  BA 205. 
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 O uso do fogo também foi descrito pelos moradores como parte do 

manejo tradicional da piaçava: 

Porque tem lugar que não precisa nem plantar. Tocou fogo... Que as 

cotia espalha os coco por tudo quanto é de canto, aí tocou fogo, 

poucos meses cê vê os olhinho nascendo. (Entrevista 18)  

 No entanto, é reconhecido pelas comunidades que o fogo não é o responsável 

pela germinação das sementes.  

Se não queimar eles nasce sempre. Porque quando a gente vai pro 

mato tem de todo tamanho nascendo. Pequenininho. Eles nasce 

sempre. Aí quando vai botar roça pra plantar outras coisas, aí ainda é 

melhor, porque ele com a força da terra... ele sai. (Entrevista 18)    

 Voeks e Vinha (1988) demonstraram através de experimentos, que o fogo não 

exerce influência sobre a quebra da dormência de sementes de piaçava. Entretanto, o 

fogo parece exercer uma função ecológica, por promover a renovação dos piaçavais. 

Segundo Vinha e Silva, (1998), a derrubada e queima da vegetação exercem um 

papel importante por eliminar a concorrência com outras espécies e efetuar uma 

adubação com a liberação de nutrientes retidos na vegetação queimada. É 

provavelmente sobre esse aspecto ecológico da sucessão de espécies que repousa a 

percepção popular da importância do fogo para germinação da piaçava.   

 Atingindo a fase adulta, a produção de fibras torna-se constante (figura 15), e 

esse é provavelmente um dos fatores que transformou a piaçava no produto de maior 

importância econômica para as comunidades que realizam a sua extração. A produção 

da fibra é uniforme durante todo o ano, mantendo a continuidade do seu 

abastecimento no mercado13 (SILVA, 2003).  

Mas o ano todo tem, o ano todo tem piaçava. Porque enquanto a 

gente espera que complete um ano pra tirar, um ano ou dois ano, que 

é melhor até tirar de dois ano que de um, pessoas que pode, como 

pessoas que tem assim, comércio, compra direto, e não falta piaçava 

aqui.(Entrevista 19) 

 A centralidade da espécie para as comunidades já levou à sobreexploração da 

mesma em épocas de escassez de outros recursos.  

                                                           
13

 No anexo 03 são apresentadas imagens do processamento das fibras de piaçava pelas 

comunidades quilombolas no município de Nilo Peçanha. 
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Aquele tempo, minha filha, a coisa era tão... apertada, que eles não 

deixava a piaçaba crescer, não. Hoje em dia a gente tira de dois 

anos, de ano e meio, e não se faz... não faz diferença nenhuma. Mas 

naquele tempo eles tinham que ir todo dia. [...] O pedacinho maduro e 

eles rasgar até embaixo. A semana toda pra sábado se catar aquela 

piaçaba dura pra vender aqueles "moinho", pra assim ter aquele 

dinheiro pra poder comprar qualquer coisa.(Entrevista 18) 

  

Figura 17: Aspecto da palha da piaçava (Attalea funifera Martius). A: Antes do corte. B: numa 

palmeira onde já foram realizados cortes anteriores; C: Detalhe da palha que passou por um 

corte. 

 Diegues (2003) trata desse fenômeno em comunidades tradicionais, 

esclarecendo que o manejo baseado em restrições ecológicas desenvolvido por essas 

populações (períodos do ano, fases da lua, locais de extração) pode perder sua força 

cultural em períodos de desorganização social, levando a um extrativismo não 

sustentável. No caso da piaçava dos municípios em questão, a sobreexploração não 
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representou decréscimo nos estoques da palmeira, impactando apenas sobre a 

qualidade da palha retirada, e não na quantidade da produção.  

 Um fator relevante para desencadear o processo de sobreexploração pode ser 

atribuído ao baixo preço conseguido junto a atravessadores. Sem conseguir auferir 

bons rendimentos com o produto, o aumento da quantidade produzida surge como 

única alternativa para o sustento das comunidades. 

Porque daquele tempo eles vendia a quarquer preço, e não deixava 

crescer. (Entrevista 18) 

 Atualmente, muitas comunidades estão experimentando a comercialização 

cooperativada, junto à Cooperativa das Produtoras e Produtores da Área de Proteção 

Ambiental do Pratigi (COOPRAP). Através da cooperativa, os produtores 

comercializam, além da fibra, também o coco e a palha da piaçava, além de produtos 

artesanais (como objetos de decoração, jóias e cestarias), e vassouras já 

manufaturadas (figura 16). 

Figura 18: Produtos feitos a partir da piaçava, comercializados na sede da COOPRAP no 

município de Nilo Peçanha. A: Cestaria; B e C: Objetos de decoração; D: Jóias feitas a partir 

do coco da piaçava (biojóias).  
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 Nas porções continentais dos territórios dos municípios de Igrapiúna, Ituberá, 

Nilo Peçanha, situados sobre o planalto pré-litorâneo, encontraremos as formações 

vegetais do tipo Floresta Ombrófila Densa, a ocorrência da Attlalea funifera é mais 

espaça (provavelmente cultivada), e a atividade extrativa da sua fibra perde 

importância. 

b. Pesca e Mariscagem no Ecopólo III

 A planície marinha correspondente ao Ecopólo III apresenta mais de 15 Km de 

extensão continente a dentro até encontrar o Planalto Pré-litorâneo. Essa formação 

geomorfológica excepcional promoveu o desenvolvimento de manguezais pujantes e 

muito extensos, cujo registro em mapas pode até mesmo confundir o analista sem 

contato de campo com área, dada a sua ocorrência, que pode alcançar o interior de 

formações da floresta ombrófila (figura 17).  

 

Figura 19: Manguezal no povoado de Itiúca, município de Nilo Peçanha. A: Destaque da 

vegetação de mangue; B: Formações de Mata Atlântica ocorrem ao fundo.  

 Efetivamente, a desembocadura dos rios da região nessa área de relevo plano 

promoveu a formação de estuários, e a influência da salinidade do oceano pode ser 

registrada a muitos Km dentro do continente. Desta forma, não causa nenhuma 
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estranheza a importância que atividades como a pesca e a mariscagem assumem 

para as comunidades e municípios estuarinos da região. 

 Em algumas comunidades, como o Âmbar, a pesca chega a ser a atividade 

econômica principal para os moradores. Em muitas outras, figura junto à agricultura, 

complementando uma à outra.  Foram relatadas a presença das seguintes espécies 

de peixes - entre aquelas que ocorrem em ambientes estuarinos e de mar aberto (de 

acordo com a nomeclatura popular): dentão, caranha, mero, tainha, robalo, cioba, 

pescada, bagre, barbudo, cabeçudo, curimã, sororoca, espada, chuberga, badejo, 

budião azul, carapeba; vermelho, e arraia. Além disso, também foram relatados a 

ocorrência dos seguintes mariscos: carangueijo, siri, sururu, ostra, aratu e camarão. 

 Foi relatada diminuição dos estoques tanto de peixes quanto de mariscos, aos 

quais os/as entrevistadas atribuem o aumento da quantidade de pessoas se 

dedicando às atividades de pesca e mariscagem nos últimos anos, principalmente em 

virtude da diminuição das oportunidades de emprego nesses municípios estuarinos. 

Na época, quando a gente catava, eu tinha meus vinte e oito anos, 

pra trinta anos, que hoje eu tô com cinquenta e sete anos, eu catava 

doze quilos por dia. Cê já imaginou? Doze quilos de marisco por dia. 

Hoje, hoje a gente cata o quê? Quatro... cinco, se a gente faz seis é 

muito. (Entrevista 28) 

Depois de uns dez anos pra cá, vem aumentando muito [...] Também 

emprego, que não tem. Na região, aqui, emprego é muito pouco. 

Então acaba sendo uma alternativa, aumentar os pescadores, as 

marisqueiras, e aí tem essa quantia que tem, muita, muita mesmo. E 

eu posso dizer assim: "fulana faz o trabalho e não é marisqueira"; 

"fulano pesca, e não é pescador". Porque aqui é um beira-mar, aqui 

não tem uma fábrica, os supermercado tem, mas são pouco, é muitos 

empregados. E aí, e o povo, a população,não vai morrer de fome, né? 

(Entrevista 28) 

 

5.2 Adoção de um Modelo Exógeno de Desenvolvimento 

 Na década de 1940, a Construtora Norberto Odebrecht S. A. foi contratada 

para realizar obras de infraestrutura no Litoral Sul, como parte de um plano 
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ministerial14 que visava revitalizar a pequena navegação regional de cabotagem - em 

crise após a construção da BA 002, atual BR 101 (ODEBRECHT, 2004). 

 Por ocasião da realização de tais obras (construção de pontes de atracação e 

armazéns), o empresário Norberto Odebrecht teve contato com o Baixo Sul, e 

reconhecendo seu potencial econômico, deu início a uma série de empreendimentos 

que viriam a modificar radicalmente a dinâmica socioeconômica e ambiental local. 

Em decorrência, nas diversas viagens que passei a fazer ao Baixo 

Sul, pude atestar a existência de intensas riquezas naturais que 

compunham a região [...] Passei a vislumbrar a geração de riquezas, 

o desenvolvimento econômico e o alcance social dos investimentos 

produtivos naquela região esquecida e ainda sem qualquer 

articulação econômica com a capital do estado (ODEBRECHT, 2004, 

págs. 74-75). 

 Para tanto, adquiriu grande quantidade de terras do Estado na região, e criou 

uma empresa em Ituberá (S.A. Ituberá Comércio e Indústria - SAICI) e uma 

agroindústria (Agrícola Seringalista da Bahia S.A. - AGRISA) em Igrapiúna, que devido 

ao impacto que representaram para esses municípios, bem como para o seu entorno, 

serão analisadas mais detidamente a seguir. Além disso, o empresário estimulou a 

instalação de outros investidores privados na região, a exemplo da Standard Oil (atual 

Esso), Firestone e Indústrias Reunidas Matarazzo (dedicou-se ao plantio sistemático 

de dendê no Baixo Sul visando a produção de óleo) 

(<http://www.odebrechtonline.com.br/materias/00201-00300/253/>. Acesso em 24 de 

janeiro de 2014).   

a. SAICI 

 Encabeçada pela Construtora Norberto Odebrecht S.A., a SAICI foi fundada 

contando com a sociedade dos príncipes de Orleans e Bragança (ODEBRECHT, 

2004). A empresa tinha diferentes ramos de atuação, sendo:  

 Geração de energia elétrica: através da construção de uma hidrelétrica na 

cachoeira Pancada Grande; 

 Serraria: para exploração das matas no entorno da cachoeira; 

                                                           
14

 Ministério da Viação e Obras Públicas foi responsável pela elaboração do plano, através do 

Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais. 

http://www.odebrechtonline.com.br/materias/00201-00300/253/
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 Autoclavagem: para transformar a madeira extraída, de baixa qualidade, em 

folhas de compensado imunizadas, de difícil combustão, a preço competitivo 

(<http://www.odebrechtonline.com.br/materias/00201-00300/253/>. Acesso em 

24 de janeiro de 2014) .  

 No que diz respeito à exploração hidrelétrica, Norberto Odebrecht conseguiu a 

outorga para a construção da usina de Pancada Grande no ano de 1951.  

Art. 1° É outorgada a Norberto Odebrecht concessão para o 

aproveitamento de energia hidráulica da cachoeira Pancada Grande, 

existente no rio Serinhaem, distritos de Ituberá e Igrapiúna, 

municípios de Ituberá e Camamu, Estado da Bahia, respeitados os 

direitos de terceiros. 

Art. 5° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos, 

contados da data do registro do respectivo contrato pelo Tribunal de 

Contas.  

(DECRETO N° 29.971, de 10 de setembro de 1951) 

 Quanto à exploração florestal, a complementaridade entre os segmentos de 

serraria e autoclavagem é demonstrativo do novo impulso que esses 

empreendimentos representaram para a atividade madeireira na região. Em que pese 

o fato da exploração das madeiras nunca ter realmente cessado, esta vinha sendo 

praticada de forma arcaica por trabalhadores individuais, sem uma estrutura local para 

processamento da produção, talvez desde a desarticulação dos Cortes Reais no 

século anterior.  

 Contrastando com métodos arcaicos de exploração, as atividades madeireiras 

realizadas pela SAICI tinham um caráter moderno, com utilização de maquinário 

pesado. 

Trabalhavam na madeireira umas 200 pessoas e só retiravam árvores 

no plano, pois as madeiras eram muito pesadas, e o trator não 

puxava toras em lugares muito acidentados (...) Árvores centenárias 

de maçaranduba, aderno, louro-verdadeiro, inhaíba, jacarandá e 

sucupira eram serradas e vendidas. A madeira era escoada tanto por 

terra quanto por mar. O transporte terrestre era feito de caminhão no 

seguinte caminho: Ituberá - Gandú - Entroncamento de Valença - 

Salvador. Já o transporte marítimo era realizado por navios que 

http://www.odebrechtonline.com.br/materias/00201-00300/253/
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ancoravam no porto da SAICI e levavam a madeira para Salvador e 

outras localidades (CONÇEIÇÃO, 2006, pág. 05). 

 Segundo o próprio Odebrecht (2004) nenhum dos ramos de atuação da SAICI 

era individualmente lucrativo, e exigiam um árduo trabalho de articulação empresarial 

para manutenção do seu equilíbrio financeiro. Assim, o empresário decidiu indenizar 

seus sócios, em 1954, a empresa foi liquidada. 

Segundo ele, “a lógica ensina que, se as premissas são erradas, o 

raciocínio pode ser impecável, mas as conclusões serão 

necessariamente erradas”. Em lugar do “único” e “correto” começo da 

tarefa empresarial, que consiste na identificação prévia de um “cliente 

que precisa ser servido e satisfeito”, ele teria partido dos “processos” 

e das “coisas”. Confundiu crescimento com inchamento, aumentando 

o número de empregados e administradores que formavam uma 

massa de seres humanos sem liderança, já que ele não dominava de 

fato a empresa (<http://www.odebrechtonline.com.br/materias/00201-

00300/253/>. Acesso em 24 de janeiro de 2014).  

 Com o fim da SAICI, a outorga de exploração da Cachoeira Pancada Grande é 

revogada no ano de 1959, passando à administração estadual. 

Art. 1° Fica transferida para o Govêrno do Estado da Bahia, a 

concessão para o aproveitamento da energia hidráulica da cachoeira 

de Pancada Grande, outorgada a Norberto Odebrecht pelo Decreto 

número 29.971, de 10 de setembro de 1951. 

Parágrafo único. Ficam, igualmente, transferidos para o Govêrno do 

referido Estado, os bens, direitos e instalações da "S.A. Ituberá 

Comércio e Indústria", Sucessora de Norberto Odebrecht.  

(DECRETO N° 45.849, de 22 de abril de 1959)  

 Mesmo com uma curta existência, a empresa modificou bastante a dinâmica 

econômica e redirecionou as atividades produtivas locais, principalmente no município 

de Ituberá, excepcionalmente pela atração de grandes investidores15. As referências à 

SAICI ainda podem ser vistas nas ruas da cidade, mesmo passado mais de meio 

século após o encerramento de suas atividades, e existe até mesmo um bairro 

                                                           
15

 Como veremos em seções posteriores deste capítulo, a implantação de plantios de 
seringueira pela Firestone viria a modificar radicalmente a paisagem local. 

 

http://www.odebrechtonline.com.br/materias/00201-00300/253/
http://www.odebrechtonline.com.br/materias/00201-00300/253/
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chamado Norberto Odebrecht, e outro chamado Compensado (nas imediações do 

antigo galpão onde funcionava a fábrica de compensados da SAICI) - que era 

anteriormente conhecido como bairro dos Índios (figura 18). 

 

Figura 20: Galpão desativado da SAICI, na cidade de Ituberá. 

b. AGRISA 

 A AGRISA era uma fazenda com 48,2 Km2, localizada no município Igrapiúna 

(figura 19). Foi fundada na década de 1950, porém começou a produzir a partir do ano 

de 1965. A região que se transformou na AGRISA era recoberta por mata, mas parte 

da cobertura florestal foi retirada para dar lugar às plantações. 

A AGRISA foi dos anos 50. Ela começou a funcionar mesmo em 65, 

mas desde os anos 50 que existia o namoro, né? O início, 

derrubando... que antes derrubava mato mesmo. E... em 65 já tinha 

muita gente trabalhando lá. (Entrevista 24) 

 Nos primeiros anos a fazenda dedicava-se exclusivamente à produção de 

cacau, mas a partir da década de 1970, seringueira e cacau passaram a ser plantados 

em consórcio. O regime de trabalho adotado inicialmente foi o "contratista", através do 

qual um contratante interessado em explorar uma porção de terras na fazenda poderia 

organizar um grupo de trabalhadores através de um contrato com duração de alguns 

anos. Esse sistema foi posteriormente substituído pelo regime de parceria, através do 

qual os parceiros, organizados em unidades familiares, ocupavam glebas e as 

exploravam num sistema de divisão da porcentagem da produção com o proprietário 

da fazenda.  
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 Atualmente a AGRISA não existe mais formalmente. Sua área foi dividida em 

fazendas menores, e o complexo dessas fazendas é chamado de Fazendas Reunidas 

do Vale do Juliana (FRVJ). Mas permanece produzindo, e ainda emprega muitos 

trabalhadores rurais da região. 

Não mudou nada. Só mudou de AGRISA pra Reunidas. Que AGRISA 

era uma. [...] Mas continuou produzindo, pra melhor, ainda. 

Antigamente era só AGRISA, mas tinha as regiões: Mina Nova, 

Vargido, Beira Rio, Sotecal, Vale do Pimenta, Banana D'água, 

Mirante... era tudo só AGRISA. Hoje são fazendas, unidas. Que se 

torna Fazendas Reunidas Vale do Juliana. Continua sendo uma 

grande fazenda, no vale. (Entrevista 24) 

 

Figura 21: Localização das Fazendas Reunidas Vale do Juliana,no município de Ituberá, 

dentro dos limites da APA do Pratigi.  

c. Desmatamento 

 A temática do desmatamento foi brevemente tratada no tópico referente à 

SAICI. No entanto, dada a importância da vegetação para a caracterização das 
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paisagens locais (predominantemente rurais), procederemos agora uma análise mais 

detida sobre o tema. 

 Para apreender corretamente a alcance desse processo devemos pensar, em 

termos espaciais, nas dimensões de alguns empreendimentos realizados, quais 

sejam: a AGRISA, ocupando uma área 48,2 Km2; e a Firestone, ocupando 90 Km2, 

também em Igrapiúna. Ambos os empreendimentos requereram a retirada de pelo 

menos parte da mata nativa, para implantação de plantações de cacau, no caso de 

uma, e de seringais, no caso da outra16.  

 Além disso, foi também na década de 1950 que instalou-se uma Colônia 

Agrícola no município de Ituberá, também através da intervenção de Norberto 

Odebrecht, que doou metade das terras para a sua implantação. A outra parte foi 

doada pelo município17.  

A partir da doação feita por mim ao núcleo de colonização do 

Ministério da Agricultura, imigrantes japoneses instalaram-se no 

município, trazendo do oriente novas cultura e tecnologias de cultivo 

(ODEBRECHT, 2004, pág. 76). 

 A Colônia ocupa uma área de 50 Km2, e uma peculiaridade a respeito da sua 

implantação é que a política governamental da época estimulava os agricultores a 

derrubarem a mata como imperativo para comprovação da produtividade da terra. A 

política desenvolvimentista levada a efeito pelo governo federal no período parecia, 

então, conceber desenvolvimento e floresta em pé como pólos antagônicos, e a 

colonização representava ocupação de espaços "vazios".    

Não tinha estrada, não. A estrada foi aberta pelo INCRA*. De lá de 

Ituberá até aqui. Abriu, isso aqui era só mata - quem conta isso já foi 

meu padrasto. Isso aqui era só mata, o trator... ele mandou desmatar, 

                                                           
16

 É válido salientar que nem toda a área de propriedade da Firestone foi ocupada por 

seringais, já que, em observância da legislação vigente, uma porcentagem do terreno foi 

mantida como reserva legal. Apesar de não termos informações oficiais sobre o tamanho dessa 

área, partiremos do pressuposto de que não houveram mudanças nas suas dimensões quando 

da venda da fazenda para a Michelin, no ano de 1984. Sabendo que a reserva legal da 

Michelin ocupa 30 Km
2
, e que a empresa mantém um Centro de Estudos da Biodiversidade 

que ocupa uma área de 10 Km
2
, assumiremos, para fins desta pesquisa, que a área ocupada 

por seringais pela Michelin na época em que a fazenda foi comprada era de 50Km
2
, e por 

conseguinte, que os seringais da Firestone ocupavam a mesma área. 

17
 A instalação da Colônia Agrícola em Ituberá também será tratada mais adiante, em outra 

seção desde mesmo capítulo. 
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e aterrar isso aqui. Isso aqui era um aterro. Aterrou pra formar a sede, 

lá. E isso aqui veio depois. (...) Não tem mais madeira não, não foi 

porque o pessoal tirou pra vender, levar pras serrarias. Foi mesmo 

pra plantar. Pra plantar. (Entrevista 08)  

*Referindo-se ao Departamento de Terras e Colonização (DTC), 

posteriormente substituído pelo INCRA.  

 Mesmo considerando o curto tempo de atuação da SAICI, e portanto não 

podendo atribuir a ela a totalidade da exploração madeireira realizada, é fato que o 

modelo de desenvolvimento estimulado pelo empresário Norberto Odebrecht criou a 

demanda por extração de madeira, amortizada até então pelo declínio da construção 

naval no Baixo Sul.  

 Somando as áreas da AGRISA, da Colônia e dos seringais da Firestone, temos 

o valor aproximado de 188,2 Km2 de área explorada a partir da década de 1950. Essa 

área sempre será um valor aproximado, uma vez que a mata não foi explorada 

integralmente. Um exemplo disso é a Fazenda Juliana, de propriedade do próprio 

Norberto Odebrecht - e uma das fazendas resultantes do desmembramento da 

AGRISA, que guarda um dos fragmentos de mata mais extensos e melhor 

preservados do Ecopólo II da APA do Pratigi, contanto inclusive com faixas de Floresta 

Ombrófila Densa Aluvial (mata ciliar). Além disso, existe a já citada dificuldade de 

extrair madeira de locais íngremes, o que, presume-se, tenha poupado da exploração 

áreas mais acidentadas. 

 Considerando que o próprio Norberto Odebrecht admitiu o equívoco da sua 

falta de visão ambiental (ODEBRECHT, 2004), move-nos aqui, para além de um 

espírito de denúncia, a necessidade de elencar os eventos relevantes para determinar 

a trajetória de modificação das paisagens na APA do Pratigi. Nesse sentido, é preciso 

destacar a década de 1950 como início de um período de alterações dramáticas na 

cobertura vegetal local e, definitivamente, a implantação dos empreendimentos acima 

elencados como um marco para a conversão das formações de Floresta Ombrófila 

Densa do atual Ecopólo II no mosaico de fragmentos florestais como elas atualmente 

se apresentam.  

d. A Polêmica Questão Fundiária no Território da APA do Pratigi 

 A extensão da AGRISA chama atenção. Além disso, sabe-se que pertenciam 

também a Odebrecht parte das terras utilizadas posteriormente para a implantação da 

Colônia, e pelo menos outra grande fazenda, a Contendas (vendida na década de 

1970 e dividida em duas). Se somada à área da Firestone, e sabendo que, 
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estimulados pelo surto de desenvolvimento, outros investidores também adquiriram 

terras na região, vemos que parcela significativa da porção central do território que 

veio a tornar-se a APA do Pratigi foi passada às mãos de grandes grupos econômicos 

na década de 1950. 

 Naturalmente surgem dois questionamentos: a) quem ocupava essa terra 

anteriormente; e b) qual o destino dessas populações. O tema é controverso, e o 

trabalho de campo revelou que, embora devolutas, as terras não estavam 

desocupadas. Eram, ao contrário, secularmente povoadas por comunidades 

tradicionais, que desenvolveram ali seu modo de vida e cultura particulares. Eram 

terras de negras e negros, e os resquícios dessa ocupação ainda podem ser 

encontrados. 

Que essa terra aqui é quilombo. Descendente de escravo. Aí os 

escravo se distribuiu por tudo quanto foi de canto, aí tinha muita 

gente, aí os escravo foi desaparecendo, e o povo foi ficando naqueles 

lugares, né? [...] Aqui tinha um tanque, mesmo, aí embaixo, tinha um 

paredão, que era um tanque, botava água pra uma casa de farinha 

aqui embaixo, e botava pra casa de farinha lá do outro lado. Tinha 

duas casa de farinha num tanque só. Tinha, roda d'água. Que era do 

tempo dos escravo, né? Aquele cocho ali, era um imenso cocho, do 

tamanho disso aí pra lá, feito pelos escravo, hoje é um pedaço que 

fica ali, serve de sofá. Ali hoje é o sofá, né? [risos] Mas ali é um cocho 

de pequi verdadeiro. (Entrevista 31).  

 Os relatos dão conta, ainda, de um processo de expulsão violenta desses 

moradores nas áreas que deram lugar à Firestone e às grandes fazendas, que incluía 

ameaças e  destruição de propriedades. 

Não vinha comprando nada não, era chegando e invadindo. (...) Eram 

muitos moradores que tinha aqui. A distância de tiro, não era perto 

não. Muita gente aí. Saiu tudo. Só ficou nois aqui... (Entrevista 31) 

Porque aqui trabalhou um cidadão chamado Zé Veneno - ele já 

morreu. Entendeu? Mas ele foi meu capataz quando eu cheguei aqui, 

ele foi meu capataz. E ele contava pra gente, que o pessoal não saía, 

tocavam fogo nas casa. (Entrevista 14) 

 Comunidades quilombolas são encontradas ainda hoje dentro do território 

doado para a implantação da Colônia, como é o caso de Rio dos Cágados, Ingazeira e 
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Santa Luzia. Apesar dos moradores dessas comunidades terem recebido lotes dentro 

da Colônia, e de terem passado recentemente pelo processo de reconhecimento dos 

seus direitos quilombolas - dispondo atualmente do título coletivo de suas terras18, o 

fato de que um empreendimento agrícola tenha sido instalado no passado 

sobrepondo-se ao seu território, é demonstrativo de que a moderna apropriação 

dessas terras deu-se à revelia dos seus moradores originais, e sem que estes fossem 

devidamente consultados e indenizados19. 

 Isto é revelador de um processo de ocupação territorial feito de cima pra baixo, 

onde quem detinha poderio econômico acabou por determinar os usos e ocupação do 

território. Como resultado, houve a formação de latifúndios, que somados às fazendas 

produtoras de cacau que viriam a se consolidar nos anos seguintes, estabeleceu um 

padrão de ocupação fundiária extremamente desigual para a região, além de um 

legado de injustiça social que talvez nunca possa ser reparado. 

 

5.3 Questão Agrária e Colonização 

 A apropriação desigual da terra - e conseqüentemente, dos recursos naturais a 

ela associados, atravessa toda a história de ocupação do território brasileiro, 

influenciando de maneira decisiva a sua história econômica, social e ambiental. Assim 

é que os conflitos agrários, presentes desde a época colonial, assumem no início do 

século XX a forma de reivindicação por uma Reforma Agrária, que ecoou junto às 

tensões sociais que resultariam na chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930.  

 Em resposta às pressões populares, a legislação é levemente modificada à 

época da elaboração da Constituição de 1934, no sentido de incluir a possibilidade de 

desapropriação por interesse social. A proposta inicial, apresentada no Projeto de 

Constituição do Governo Provisório à Assembléia Constituinte, em 1933, estabelecia 

que a posse da terra estaria subsumida ao interesse coletivo, e previa a possibilidade 

de desapropriação em condições especiais: 

                                                           
18

  Com exceção de Santa Luzia, que ainda aguarda reconhecimento. 

19
 Os moradores tiveram que pagar posteriormente pela terra, como evidenciado em uma das 

entrevistas realizadas: "Mas não doou, não. Aqui pagou. (...) Aquilo ali, levou dez anos, dez, 

onze anos, depois dividiu pra nós pagar. Eu mesmo paguei (...) Nós ainda tem os carnê pago." 

(Entrevista 17). 
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"A propriedade tem, antes de tudo, uma função social e não poderá 

ser exercida contra o interesse coletivo" (Projeto de Constituição do 

Governo Provisório à Assembléia Constituinte, 1933 apud CÂMARA, 

1988). 

 No entanto, tal proposta sofreu alterações no texto final da Constituição de 

1934, limitando as possibilidades reais de desapropriação por interesse social, 

limitando-a apenas a casos de comoção pública. Este processo de asfixia legal das 

idéias reformistas teria continuidade nas Constituições de 1937 e 1946, que, ora 

diluíam as disposições concretas em favor de um texto genérico, resultando numa 

impossibilidade de aplicação prática; ora revogavam disposições anteriores, 

recuperando, por exemplo, a necessidade de indenização prévia e em dinheiro em 

casos de expropriação.  

§ 16. É garantido o direito de propriedade, salvo o caso de 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interêsse 

social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, com a 

exceção prevista no § 1º do art. 147. Em caso de perigo iminente, 

como guerra ou comoção intestina, as autoridades competentes 

poderão usar da propriedade particular, se assim o exigir o bem 

público, ficando, todavia, assegurado o direito a indenização ulterior. 

(Constituição Brasileira, 1946)  

 Para Câmara (1988), a defesa da colonização no Brasil sempre foi uma arma 

extremamente forte utilizada contra a possibilidade de redistribuição da propriedade da 

terra: 

Nota-se a nítida preocupação de não alterar a estrutura fundiária, ao 

se limitar a colonização às terras do governo e às regiões pobres, que 

pode ser sub-entendido como regiões de conflitos agrários (...) 

Mesmo quando criados devido ao impulso da mobilização pela 

Reforma Agrária, eles buscaram aliar a medida de redistribuição da 

terra com a aquisição de novas terras de fronteira, como forma de 

reduzir as tensões sociais existentes em áreas tradicionais de conflito 

rural (CÂMARA, 1988, págs. 40; 43). 

 Desde o final do século XIX e ao longo de todo o século XX, vários foram os 

organismos federais criados com a atribuição de implementar as políticas de Reforma 

Agrária e/ou Colonização. No estado da Bahia foi marcante a atuação do 

Departamento de Terras e Colonização (DTC), criado em 1938, e do Conselho de 
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Imigração e Colonização, criado em 1954. Da atividade desses dois órgãos resultou a 

criação de sete colônias agrícolas no estado, como parte de um projeto de colonização 

iniciado em 1953, ainda no governo de Getúlio Vargas, e consolidado no governo de 

Juscelino Kubitschek.   

a. A Colônia Agrícola de Ituberá 

 As colônias da Bahia foram criadas nos municípios de Jaguaquara, Porto 

Seguro, Queimadas, Jeremoabo, Una, Andaraí e Ituberá (CONÇEIÇÃO, 2006). No 

presente trabalho, interessa-nos observar de forma mais detida as condições de 

fundação e o desenvolvimento da Colônia Agrícola de Ituberá, inserida no território da 

APA do Pratigi.  

 O núcleo colonial de Ituberá (conhecido apenas como Colônia - nome que foi 

mantido após sua elevação à condição de distrito no ano de 1978), foi criado em 1953, 

numa área que, à época, era recoberta por floresta ombrófila. De acordo com uma 

publicação da Sociedade de Estudos dos Ecossistemas e Desenvolvimento 

Sustentável - SEEDS (CONÇEIÇÂO, 2006), espécies características da Mata Atlântica 

podiam ser encontradas, a exemplo de maçaranduba, aderno, sucupiruçu, jacarandá, 

pequi-verdadeiro,  louro-verdadeiro, inhaíba cedro, oitizeiro, bacuparizeiro, e juçara. 

Quanto à fauna, relatou-se a presença de: caititu, paca, teiú, tatu-verdadeiro, tatu-

peba, tatu-cabo-de-couro, tatu-rabo-de-sola, cotia, veado, queixada-branca, jupará, 

tamanduá, preguiça, onça e gato-do-mato (CONÇEIÇÃO, 2006).  

 Depoimentos de moradores também representam uma contribuição inestimável 

para a nossa tentativa de caracterização, ainda que aproximada, da estrutura daquele 

ecossistema na época em que a Colônia foi criada. 

Minha mãe conta isso, quando eu era criança ela contava muito. 

Tinha dias que o caititu, como tinha muita caça mesmo, chegava bem 

perto da moradia. E minha mãe diz que ouvia... então, é... o caititu 

vinha, e a onça vinha atrás (...) E minha mãe diz que, não sei se foi 

uma ou várias vezes, que se ouvia, se ouvia quando a onça atacava 

o animal, o animal gritava muito, e diz que ouvia também o urro, 

aquele barulho que a onça faz (...) Então tinha períodos que vinha 

muito próximo. Aí minha mãe falava que acendiam fogueiras pro 

animal não chegar muito próximo da habitação. (Entrevista 15) 
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 O primeiro administrador da Colônia foi um paraibano, que se encarregou de 

trazer de lá os primeiros colonos. 

Foi que minha mãe veio lá nessa turma. Ela tinha... é, coisa de quinze 

anos, meu pai veio junto também, e inclusive eles trouxeram alguns 

que eram presidiários, para trabalhar, pra ressocializar, aqui na 

colônia [...] Ele (o administrador) veio primeiro, depois trouxe outro 

pau-de-arara cheio. Trouxe um pau-de-arara só de trabalhador, e 

trouxe o segundo que foi o pau-de-arara de famílias. (Entrevista 08) 

 As primeiras culturas plantadas foram de subsistência, com destaque para a 

mandioca - cultura com a qual os agricultores, vindos do semiárido, já estavam 

acostumados. 

Então, o que é que sabia plantar? Mandioca. Que é fácil. Cê abriu 

uma cova, plantou mandioca, ela nasce, não precisava de adubo, 

tava no início. A terra tava boa. (Entrevista 08) 

 No ano de 1954 imigrantes japoneses instalaram-se na colônia agrícola de 

Ituberá, resultado da política imigratória brasileira no período pós Segunda Guerra 

Mundial. Esses primeiros imigrantes (10 famílias, totalizando 62 pessoas) estiveram 

primeiramente assentados na colônia agrícola de Una, na região cacaueira do Sul da 

Bahia, mas sentindo dificuldade para realização de cultivos nos lotes que lhes foram 

destinados - de solo muito íngreme, resolveram se estabelecer em outro núcleo 

colonial, mudando-se assim para o Baixo Sul (MIYAMOTO, 2009).  

 Em função de uma epidemia de malária (chamada localmente de 

Impaludismo), oito das dez famílias decidiram retornar ao Japão.  No ano de 1957 um 

segundo grupo de japoneses, dessa vez vindos diretamente do Japão, chegou à 

Colônia. Esse grupo era composto por seis famílias e 41 pessoas, mas por 

dificuldades de adaptação apenas duas permaneceram. Em seguida mais duas 

famílias chegaram, e ao final da década de 1960 apenas seis famílias japonesas 

permaneciam na Colônia (MIYAMOTO, 2009). 

 Estas famílias se mantinham através do cultivo de hortaliças, mas as 

dificuldades eram muito grandes, em virtude da pouca importância atribuída 

culturalmente a esses produtos na culinária brasileira daquela época. 

A colônia japonesa começou fazendo horticultura, né? Minha família 

já viveu de horticultura, num período em que  era necessário você 
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comer tomate, essas coisas, na frente das pessoas, pra as pessoas 

saberem que aquilo era alimento. Isso meu pai contava. [...] O 

pessoal não conhecia, na verdade. Não conheciam. (Entrevista 15) 

 A colônia de Ituberá chegou a fornecer hortaliças para cidades fora do Baixo 

Sul, a exemplo de Cruz das Almas e Jequié. Mesmo assim, ainda era bastante difícil 

subsistir apenas com a renda auferida a partir da horticultura, e outras alternativas 

foram buscadas.   

 Ainda na década de 1960, um dos imigrantes, o Sr. Yogo, vislumbrou uma 

perspectiva econômica para o cravo-da-índia, e começou um plantio em escala 

comercial na Colônia, sendo posteriormente seguido por outros colonos. Em 1970 

chegaram mais duas famílias de imigrantes, vindos da Colônia de Tomé-Açu, no Pará. 

Este era o maior núcleo de imigrantes japoneses do Norte- Nordeste, e também o 

maior produtor de nacional de pimenta-do-reino (MIYAMOTO, 2009). Essas famílias 

chegaram à colônia de Ituberá com o objetivo de produzir cravo e também iniciar uma 

produção de pimenta-do-reino (falava-se do potencial de produtividade da região), 

para isso, trouxeram mudas dessa cultura da sua ex-colônia em Tomé-Açu. Nesse 

ensejo, trouxeram também outros produtos amazônicos, como o açaí e o cupuaçu.   

 

5.4 Introdução de Espécies Exóticas e Questões Associadas 

a. Espécies Introduzidas pelos Moradores da Colônia Agrícola de Ituberá  

 A pimenta e o cravo se transformaram nos produtos mais importantes da 

Colônia, e responsáveis pela sua sustentação econômica. A pimenta-do-reino teve 

uma adaptação excelente, e sua produtividade mostrou-se realmente maior que a das 

plantações do Pará. Não apenas as famílias japonesas, mas também as brasileiras 

viviam dessas duas culturas, e a década de 1970 é descrita como uma época de muita 

prosperidade financeira, na qual os colonos puderam adquirir bens duráveis, a 

exemplo de automóveis.   

 As duas culturas eram plantas principalmente em consórcio (figuras 20 e 21), 

sendo que o cravo, dado o seu porte arbóreo, ocupava o estrato superior, e a pimenta, 

espécie arbustiva, ocupava o sub-bosque. No entanto, um fungo atacou os pés de 

pimenta, espalhando-se rapidamente e dizimando as plantações, o que representou 

um impacto muito grande para a economia da Colônia. 
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Foi um baque (a crise) porque tinha muita gente com a pimenta-do-

reino. Como eu tô te dizendo, eu lembro que eu era criança ainda e a 

gente acordava com o barulho das máquinas, subindo e descendo, 

subindo e descendo, carregando trabalhador pra colheita, porque era 

aqui tudo feito colheita manual, imagine. Centenas de hectares de 

pimenta tudo sendo colheita manual, era um trabalho danado. Mas 

compensava, compensava. (Entrevista 15) 

 

Figura 22: Fotografia de um plantio consorciado de cravo e pimenta do reino na Colônia 

Agrícola de Ituberá, no ano de 1975. (Exposta em um painel na sede da Associação Nipo-

brasileira de Ituberá, na Colônia). As árvores cujas copas são bastante visíveis são os pés de 

cravo, sendo que as pimentas estava plantadas no estrato inferior, não sendo possível a sua 

visualização na fotografia) 

 

Figura 23: Plantio solteiro de pimenta-do-reino na Colônia Agrícola de Ituberá, no ano de 1975. 

(Exposta em um painel na sede da Associação Nipo-brasileira de Ituberá, na Colônia). 
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 Mesmo com a retirada das plantações de pimenta, o porte arbóreo dos 

craveiros simulava uma estrutura de floresta, representando um elemento novo, que 

passou a fazer parte da paisagem local. O cravo se tornou então o responsável pela 

sustentação financeira da Colônia, mas no início da década de 1990 houve uma nova 

crise, dessa vez provocada pela queda dos preços do produto no mercado.  

Um período de governo de Collor, que as exportações foram lá pra 

baixo, se acabou mesmo. É um produto basicamente pra exportação. 

Então a gente teve um período de desestímulo muito grande. 

(Entrevista 15) 

 Compradores internacionais começaram a adquirir o produto da Indonésia, e 

com a produção nacional desvalorizada, os preços decaíram vertiginosamente, 

deixando muitos produtores em dificuldade financeira. Muitos trabalhadores 

abandonaram a Colônia, mudando-se para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e 

muitos descendentes de japoneses emigraram para o Japão.  

 Como alternativa à crise, os produtores passaram a diversificar seus cultivos. 

Foi uma época de experimentação, na qual diferentes espécies, principalmente de 

frutas, foram introduzidas na região da Colônia. Muitas dessas culturas foram 

plantadas de forma associada nos lotes ou quintais, gerando involuntariamente 

consórcios de espécies arbóreas. Pode ser efetivamente difícil para o visitante 

desavisado diferenciar, à primeira vista, tais consórcios das formações florestais 

típicas da Mata Atlântica (figura 22). Muito embora, devido ao porte das árvores, não 

seja possível confundi-las com uma floresta clímax, tais consórcios passam facilmente 

a impressão de ser uma mata nativa em processo de regeneração, e só uma análise 

mais atenta revelará a composição alterada das espécies. 

Você chegar no fundo do quintal você encontra... se você for aqui o 

fundo de casa você encontra cacau, você encontra cupuaçu, você 

encontra cajarana, você encontra cajá, cê... [risos] Tudo que o 

pessoal foi plantando. Foi um reflorestamento que o pessoal foi 

fazendo, individual, sem perceber o que tava fazendo. Que tava 

fazendo bem pra terra. Porque o povo daqui gosta disso. Em casa 

você vê, em qualquer quintal que você for aí tem várias coisas 

plantada. (Entrevista 08) 
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Figura 24: Aspecto geral do quintal de Sr. Miyamoto, na Colônia Agrícola de Ituberá, 

apresentando diversas espécies arbóreas. 

 Embora tenham havido tentativas de voltar a plantar pimenta-do-reino, os 

cultivos são sempre re-infestados pelo fungo, nunca resistindo mais que quatro ou 

cinco anos. Assim, a experiência empírica com a crise da pimenta acabou por ratificar 

na cultura dos agricultores a valorização dos policultivos, que são hoje preferidos na 

região à monocultura, excepcionalmente pela segurança econômica que oferecem, 

devido à praticamente total impossibilidade de deixar o agricultor sem alternativas. 

O policultivo é melhor por vários motivos: a segurança econômica, 

que nunca tudo fica ruim de uma vez; a questão ecológica também, 
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né? Se você tem várias culturas juntas, você vai ter menos problemas 

com insetos, com doenças. (Entrevista 05) 

 Apesar de não ter recuperado a força de outrora, ainda hoje o cravo é 

importante para a economia da Colônia, e muitos produtores vêem renovando suas 

plantações com mudas de variedades mais produtivas (figuras 23 e 24). 

 Por volta do início da década de 1990, muitos agricultores, não apenas da 

Colônia, mas também do seu entorno, começaram a plantar seringueira, influenciados 

pela presença da fazenda da Michelin (antiga Firestone) e da Agroindustrial Ituberá na 

região. No entanto, a plantação feita por iniciativa própria, sem assistência e sem 

observância de aspectos técnicos, não era capaz de garantir retorno financeiro 

adequado, em função da baixa produtividade dos espécimes e da qualidade do látex, 

sempre inferior à das empresas da região.  

Mas existe, a borracha tem diversos clones, de boas produtividades e 

outras que não dá produtividade. O leite é pouco. Então, nós plantou 

muito comum, borracha comum. Pegava a ruim e então, plantava. E 

então o que foi que ocorreu? Eles cuidava dessa borracha, no tempo 

levava 10 anos pra sangrar, quasemente, porque não tinha o cultivo 

certo. E quando nós começava a sangrar aquela borracha, não dava 

a quantidade de leite adequado pra você se sentir satisfeito pra... se 

manter com aqueles pés de borracha. (Entrevista 06) 

 Com o tempo, através de assistência técnica de órgãos como a Empresa 

Baiana de Desenvolvimento Agrário (EBDA) e com apoio das próprias empresas (tema 

que será tratado no tópico a seguir), as plantações dos agricultores individuais passou 

a ser mais produtiva, e atualmente também respondem por parte da renda de muitas 

famílias.    

 Com a presença cada vez maios forte da cultura da seringueira, esta passou a 

ser plantada em consórcio com o cacau (espécie que precisa de sombra para se 

desenvolver), o que acabou por fortalecer a cultura dos consórcios arbóreos na região 

central do território atual da APA do Pratigi, e que contribuem para minimizar o 

impacto da retirada da mata original. 

Você, aonde você olha hoje você vê fechado, você pensa que é mata, 

não é. É seringueira e cacau. No passado era cravo e pimenta. Você 

não via terra, você só via tudo coberto. Houve quase que um 

reflorestamento assim, que o povo foi reflorestanto e... sem perceber, 
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que tava reflorestando. Porque eles plantaram, tiraram toda mata, 

mas plantaram a seringueira, que veio cobrindo a terra de novo. 

Plantaram o cacau que precisa de sombra, deixa também. Então 

ficou... não deve ter trinta por cento do que era. Então por isso que 

ainda, como eu tava falando, tem o riacho. Por isso que ainda tem, 

senão... fosse pasto, hoje nem existia mais nada. (Entrevista 08) 

Tabela 05: Espécies introduzidas ou cultivadas pelos imigrantes japoneses em Ituberá. 

Nome Popular Nome Científico Origem 

Açaí Euterpe oleracea 

Mart. 1824 

Sudeste Asiático 

Araça Boi Eugenia stipitata Indonésia (Ilhas Molucas) 

Camu-camu Myrciaria dubia Caribe 

Cardamomo Myrciaria dubia 

(Kunth) McVaugh 1963 

Sudoeste da Índia (Malabar) 

Cravo-da-índia Syzygium aromaticum 

(L.) Merrill & Perry 

Amazônia 

Cupuaçu Theobroma grandiflorum 

(Willd. ex Spreng.) K. 

Schum. 

Amazônia 

Durião Durio zibethinus Índia 

Guaraná Paullinia cupana 

Kunth 

 

Fronteira Ocidental da Amazônia 

Mamão Havaí Carica papaya L. Filipinas 

Mangostão Garcinia mangostana 

L. 1753 

América Tropical 

Marang Artocarpus odoratissimus 

Blanco 

Índias Molucas 

Noz Moscada Myristica sp. Malásia 

Pimenta-da-jamaica Pimenta dioica Amazônia 

Pimenta-do-reino Piper nigrum Amazônia Ocidental 

Rambutão Nephelium lappaceum Sudeste Asiático 

Sapota-do-peru Matisia cordata 

H.B.K. 

Amazônia 

   

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mart.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kunth
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lineu
http://pt.wikipedia.org/wiki/H.B.K.
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Figura 25: Plantação de cravo atualmente, na mesma área da fotografia tomada em 1975. 

Figura 26: Cravo posto pra secar na Av. Duque de Caxias, em Ituberá.

 Nos últimos anos o cupuaçu tem despontado como espécie de grande 

relevância para a economia local, excepcionalmente pela sua alta produtividade - 

maior que a de outras regiões do país, levando ao aumento da freqüência desta 

espécie nos consórcios da região.  

b. Introdução da Seringueira e a Economia da Borracha 

 Uma atividade econômica em particular foi geradora de alterações importantes 

no padrão de cobertura vegetal do Baixo Sul a partir segunda metade do século XX: a 

extração de látex da seringueira (Hevea brasiliensis), espécie arbórea originária da 

Bacia Amazônica, e inserida nesta sub-região na década de 1950. É no contexto pós 
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Segunda Guerra Mundial, e acompanhando a instalação de um parque industrial no 

Brasil, que as primeiras fábricas de borracha irão se instalar na Bahia. Uma unidade 

da Firestone instala-se no município de Igrapiúna entre os anos de 1957 e 1958, 

ocupando uma área de 90 Km2, que incluía duas cachoeiras. 

 Em seqüência, o governo estadual (mandato de Juracy Magalhães) resolve 

investir na heveicultura e promove um plantio da ordem de 20.000 a 25.000 hectares 

de seringueira em toda a região Sul do estado, incluindo municípios do Baixo Sul, a 

exemplo de Camamu, e também em Una, que tornou-se um grande pólo produtor de 

látex. Assim a espécie Hevea brasiliensis é introduzida nesta região, e a Bahia torna-

se o estado pioneiro no país em produção de borracha cultivada. 

 Atestadas as limitações da produção artesanal de látex para o suprimento da 

indústria, era de se esperar que os novos empreendimentos produtivos de seringueira 

fossem realizados em bases mais racionais. Assim, a Firestone adota um sistema de 

plantio nos moldes internacionais. Para tanto, houve a derrubada total da mata nativa 

e plantio em linha de seringueira em regime de monocultura.  

"Era mata bruta, era mata. Era terreno dos pessoal, compraram, aí depois 

abriram com desmatamento... que a Firestone é muito grande. Muito grande 

mesmo a Firestone, né?(...)Vinha muda de Unas, e aí peguemo funcionar a 

trabalhar, plantar borracha. Nós conhecemos a borracha aqui nesse setor 

quando chegou com a Firestone. Ninguém sabia o que era borracha, nem o 

nome, quase. " (Entrevista 13) 

 No ano de 1983 a Firestone passou às mãos da Companhia de Borracha 

Brasileira (CBB), que a administrou durante um ano, sendo em seguida comprada pela 

Michelin. Em 2003, com os preços da borracha em baixa, a Michelin toma como 

medida administrativa a divisão da sua propriedade em Igrapiúna. Assim, a parte 

industrial foi mantida, juntamente com a reserva legal e o Centro de Estudos da 

Biodiversidade, e a fazenda foi dividida em médias propriedades, adquiridas por 

funcionários do núcleo gerencial da empresa. 

 Esse processo de reestruturação empresarial foi concebido como parte do 

Projeto Ouro Verde Bahia (POVB), realizado pela Michelin em parceria com o governo 

do estado, a CEPLAC e o Banco do Nordeste. Este último foi responsável pelo 

financiamento do empreendimento, realizando o empréstimo com o qual funcionários 

pagaram as propriedades adquiridas da Michelin. A CEPLAC, o governo do estado 

(através da EBDA) e a própria Michelin entraram com a parte de assistência técnica 
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aos produtores, e a Michelin responsabilizou-se também pelo fornecimento de mudas 

clonadas a partir das variedades mais produtivas de Hevea brasiliensis.   

 Nas propriedades resultantes da fragmentação da fazenda principal, os 

seringais foram renovados com clones mais produtivos, replantados em consórcio com 

cacau. Em função da assistência técnica levada à região, muitos pequenos 

produtores, mesmo sem ligação com a Michelin, passaram a produzir látex, que é 

vendido à empresa - ela mesma se encarrega da logística, buscando semanalmente o 

produto direto nas propriedades.  

 A implantação desse sistema tem representado uma alternativa para o 

pequeno agricultor, que passou a contar com uma fonte de renda mais estável, em 

função da garantida de compra pela empresa. 

Eles vêem aqui, pega aqui, eles mesmo vem pegar, eu só vou lá 

receber o dinheiro. (Entrevista 04)  

 Além disso, em que pese o longo tempo de espera até que as árvores 

comecem a produzir (cerca de 07 anos para as árvores clonadas), o trabalho de coleta 

do látex é considerado menos desgastante do que o de outras culturas, já que uma 

vez efetuado o corte, a planta verte o líquido de maneira espontânea, cabendo ao 

produtor realizar a coleta nos "copos" uma vez por dia. Uma vez coletada, a borracha 

desses copos é armazenada pelo produtor, e recolhida periodicamente por caminhões 

da própria empresa (figuras 25 e 26). 

Figura 27: Seringueira (Hevea brasiliensis). A: vertendo látex; e B: Detalhe de um corte. A 

extensão das marcas e a cicatrização indica que a árvore não é nova, já tendo passado por 

algumas "sangrias".  
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 Outra fábrica em atuação da região é a Agroindustrial Ituberá, criada no ano de 

1972. O carro-chefe da sua produção, desde a sua fundação, é o beneficiamento do 

látex, mas recentemente incluiu cacau e banana na suas fazendas, também 

conformando consórcios. Além disso, a Agroindustrial também adotou o sistema de 

aquisição de látex diretamente dos produtores locais. 

Figura 28: A: Látex coletado num copo; B: Borracha recolhida dos copos aguardando o 

processamento no pátio da Agroindustrial Ituberá; C: Borracha em detalhe. 

 A adoção desse sistema por pequenos agricultores do ecopólo II tem levado à 

inclusão de seringueiras também nas roças e quintais, tornando a presença da 

espécie quase uma constante ao longo de todo o ecopólo (figura 27). 

 

Figura 29: Plantio Consorciado de seringueira, cacau e banana, no Ecopólo II da APA do 

Pratigi. 
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c. O Ciclo do Cacau  

 Originária da Amazônia, a cultura do cacau (Theobroma cacao L.) encontrou, 

junto às formações de Mata Atlântica do Sul da Bahia, as condições ecológicas 

favoráveis - solos de média a alta fertilidade natural associados ao clima quente e 

úmido, convertendo-se rapidamente no principal produto agrícola da economia baiana, 

à época. 

 O processo de plantio inicialmente adotado envolvia a derrubada total da mata 

e posterior queimada do material retirado (agricultura de corte e queima) (SEI,1998). 

No entanto, esta técnica logo foi substituída pela retirada dos estratos inferiores das 

formações florestais, seguida pelo plantio dos cacauais no sub-bosque, promovendo 

sombreamento para as mudas de cacau. Esse sistema, denominado como "cabruca", 

perdurou até o início do século XX, quando a demanda internacional pelo produto 

cresceu, pressionando os produtores a adotarem o plantio "à pleno sol" (sem nenhum 

tipo de cobertura vegetal que promova sombreamento dos cacaueiros), modelo de 

cultivo intensivo que levou ao rápido desflorestamento de formações vegetais nativas 

no sul do estado.   

 Os cacauais mais antigos situavam-se entre o rio de Contas e o rio Cachoeira, 

e ao norte estendiam-se pela margem direita do rio das Almas e alcançavam os 

municípios de Gandu e Wenceslau Guimarães (SEI, 1998), limite da atual sub-região 

Baixo Sul. Nesse processo, ocuparam os vales, subiram as encostas e, em muitos 

lugares alcançaram o topo de morros, de forma que as condições naturais do relevo 

não constituíram obstáculo ao avanço da fronteira agrícola, restringindo-se a seleção 

apenas às condições climáticas e aos solos (SEI, 1998). 

 Embora as áreas de maior produção cacaueira tenham sempre sido os 

municípios do extremo sul do estado, a cultura também alcançou o território que 

atualmente integra a APA do Pratigi, assumindo uma grande importância econômica 

principalmente para Piraí do Norte e Ibirapitanga, mas também em parte da região 

central da APA.   

 Nesses municípios, o cacau foi implantado tanto em sistema de cabruca quanto 

à pleno sol, e até a década de 1970 esta cultura ocupava a quase totalidade dos 

agricultores da região. As maiores fazendas estavam nas porções ocidentais dos 

municípios de Igrapiúna e Ituberá, e na parte mais oriental de Piraí do Norte. Já as 

porções propriamente pertencentes ao atual ecopólo I da APA, dispondo de terrenos 

mais acidentados, foi ocupada por pequenos agricultores, que de forma geral, 
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trabalhavam nas grandes fazendas, e mantinham plantios de cacau em suas 

propriedades como uma forma de incremento da renda familiar. 

O seu sítio era só uma ajuda, tinha sua área, sua pequena área, na 

época em que tinha cacau eles tinham uma rendazinha melhor 

porque trabalhava lá pro fazendeiro, mas a sua família trabalhava na 

sua propriedade, então tinha duas fonte de renda. (Entrevista 25) 

 Sendo o cacau um produto de exportação, e altamente dependente das 

flutuações do mercado internacional, a economia cacaueira enfrentou crises cíclicas 

ao longo de todo o século XX. A mais grave delas se iniciou em 1985 e perdura até os 

dias atuais, tendo sido motivada pela queda de preços no mercado externo (SEI, 

1997). A partir de 1989 os produtores tiveram que lidar, ainda, com os danos oriundos 

da "Vassoura de Bruxa", fitopatologia causada pelo fungo Crinipellis perniciosa, que 

concorreu para o agravamento do quadro de debilidade da economia cacaueira. A 

vassoura de bruxa desestruturou a economia dos municípios do Litoral Sul, e também 

a porção cacauicultora dos municípios da APA:    

Nos primeiros tempos, o cacau dava muito dinheiro, né? Aquilo tinha 

preço, carregava bastante, antes da crise da vassoura, depois que 

veio a crise da vassoura, foi um arraso total, que praticamente o 

sustento, nós somos uma região agrícola, o sustento da região era o 

cacau, como o cacau praticamente acabou, as roças se perderam, 

bem poucos agricultores insistiram em tratar o cacau, da forma com 

que sabiam, que achavam que dava certo, mas houve uma época em 

que eu me lembro que tivemos que sair da cidade, trabalhar fora, 

abandonar as roças porque não dava, e foi um época difícil, uma 

época em que a região realmente ficou muito debilitada, o único meio 

de emprego  era a prefeitura que não conseguia também fazer muita 

coisa, então foi época difícil. (Entrevista 25) 

 A nova realidade econômica desses municípios teve implicações diretas sobre 

o meio ambiente. Sem alternativas financeiras, os fazendeiros e sitiantes passaram a 

explorar as árvores de suas propriedades - parcialmente preservadas em função do 

plantio em cabruca,  vendendo-as para os madeireiros.    

Nesse período em que o cacau teve a crise, aí os madeireiros se 

aproveitarem, né? Porque não tinha tanta fiscalização, não era tão 

rigoroso como é hoje. Então, pra compensar, no caso, a falta do 

cacau, venderam-se muitas madeiras, madeira-de-lei, e por isso que 
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houve assim uma grande derrubada, que não tinha o cacau, só era 

monocultura mesmo, então o pessoal se valia do que tinha. Aqui tinha 

época que tinha aqui dez, doze, caminhões de madeira toda semana, 

só transportando madeira pra fora, os madeireiro ganhando dinheiro e 

o produtor sempre levando prejuízo. (Entrevista 25) 

 Data dessa época grande parte da fragmentação sofrida pelas formações 

vegetais do ecopólo I: 

Cê imagina, eu andava, andei por essas matas aqui seguindo o 

percurso da estrada parque, é realmente... aquelas áreas lá de Piraí 

do Norte, parte oeste de Igrapiúna, de Ibirapitanga, o pessoal... tudo 

já tem morador, tudo brocado, tudo lá... lá principalmente tem áreas 

de pastagem totalmente degradada. Tiraram floresta mesmo. 

(Entrevista 17) 

 São também desse período algumas tentativas de implantação da pecuária 

nessas regiões, o que levou à supressão da mata em algumas propriedades e sua 

substituição por pasto. No entanto, os terrenos acidentados não são propícios para a 

criação de gado bovino em função do desgaste físico que implicam para os rebanhos. 

Além disso, a elevada umidade do ar facilita a propagação de pragas e doenças, 

aumentado os custos de manutenção dos planteis e diminuindo o retorno financeiro. 

Desta forma, muitos pastos foram abandonados após tentativas fracassadas de 

introdução de gado.  

 Além da tentativa de introdução de gado, o plantio da mandioca também 

começou a ser praticado como alternativa à crise.  Para tanto, os agricultores 

empregam o sistema de "corte e queima", que tende a exaurir os nutrientes do solo 

após algumas colheitas20, requerendo a expansão do cultivo para novas áreas. 

Eles vendia as madeira pra os madeireiro, depois ia lá, derrubava as 

madeira fina, que não tinha interesse comercial, botava fogo e 

plantava mandioca, então foi... uma coisa agravou a outra. (...) Só 

que a mandioca, enquanto o solo tinha aqueles microorganismos, ela 

dava boa, depois que o solo começava a ressecar, aí a mandioca já 

não prestava. Aí, resultado: tinha que se tirar uma outra área. Aí foi 

criando aquele ciclo vicioso. (Entrevista 25) 

                                                           
20

 Ver item 1.3 do Capítulo I, que inclui reflexões sobre a agricultura de coivara. 
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 O abandono sucessivo dos plantios deixa pra trás áreas descobertas, que  

fatalmente entram em processo de acidificação, dadas as características dos 

latossolos que recobrem a região. Essa situação, presente em algumas áreas do 

ecopólo I, pode ser percebida através da cobertura de samambaias que passa a 

ocupar os solos acidificados (figuras 28 e 29).  

 

Figura 30: A: Pasto abandonado no ecopólo I; B: Espécies ruderais passam a recobrir os 

pastos abandonados.  

 

Figura 31: Samambaias recobrem área que passou por processo de retirada da sua vegetação 

original.  
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 Sem alternativas para substituição do cacau, muitos produtores mantiveram 

seus plantios, mesmo infestados pela vassoura de bruxa, e passaram a manejá-los de 

forma artesanal, realizando podas constantes para conter a proliferação do fungo. 

Talvez por esta razão os plantios de cacau nunca tenham realmente desaparecido das 

paisagens locais.  

 Segundo publicação da SEI (1997), o preço do produto na balança comercial 

seria mais determinante para a crise que se abateu sobre a região cacaueira do que a 

vassoura de bruxa em si. O gráfico a seguir (gráfico 01) representa o comportamento 

da cacauicultura para todo o Litoral Sul (incluídos os municípios do Baixo Sul) entre os 

anos de 1988 até 1994, e explicita o caráter dependente da produção na região. 

Observa-se que a área colhida apresenta um comportamento em geral estável até 

1991, a partir de quando registra um pequeno aumento. A produção se mantém 

ascendente até 1990, quando declina, mas a partir daí também se mantém mais ou 

menos estável. Já o valor da produção se comporta de maneira bem diversa, com uma 

notável queda durante toda a série temporal, evidenciando que o valor do produto 

pouco ou nada tem a ver com a sua produtividade ou indisponibilidade no mercado.   

 

Comportamento Regional da Cacauicultura 

 

Gráfico 01: Variação na área colhida, produção de amêndoas e valor da produção de cacau, entre os 

anos de 1988 e 1994 no Litoral Sul do estado da Bahia (SEI, 1997). 

 

 Há cerca de dez anos, seguindo a tendência da porção central do território, os 

produtores começaram a reestruturar suas plantações, realizando consórcios com 

seringueira. Esse modelo vem se consolidando cada vez mais, e praticamente não é 

mais utilizada a cabruca original. 
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Aquele sistema de cabruca ele acabou um pouco, hoje tá sendo 

substituído fazendo o consórcio com seringa. Pra o consórcio com 

cacau a melhor árvore a se plantar é a seringa, porque além dela dá 

sombra no período certo, também dá resultado financeiro. Hoje tá 

sendo muito aplicado cacau e seringa. (Entrevista 25) 

 As estratégias de cultivo foram aprimoradas valendo-se de programas de 

assistência técnica, e atualmente a reestruturação das plantações é feita obedecendo 

a critérios como a porcentagem ideal de sombreamento para o cacau, além da 

utilização de mudas clonadas, visando a garantia de produtividade  

 

Figura 32: Muda de cacau clonado após o plantio. 

 

5.5 Processo Embrionário de Reestruturação Fundiária  

 Como exposto em seções anteriores, a reivindicação por uma Reforma Agrária 

no Brasil é antiga, e em alguns momentos da história recente do país chegou a 

implicar na elaboração de políticas governamentais que visavam o enfrentamento da 

questão. Entretanto, estas nem mesmo se aproximaram de modificar a estrutura 

fundiária vigente, que permanece altamente concentrada até os dias atuais. Nesse 

sentido, pelo menos três períodos são fundamentais para o entendimento dos 

contornos dessa questão na atualidade e serão tratados brevemente a seguir: o início 

da Ditadura Empresarial-militar21 no Brasil na década de 1960; o seu final na década 

de 1980; e os mandatos de Fernando Henrique Cardoso na década de 199022.   

                                                           
21

 O professor Demian Bezerra de Melo, em seu artigo "O Golpe de 1964 como uma Ação de 

Classe" (publicado na Re-vista Verdade, Justiça e Memória em edição de janeiro de 2013), 



101 

 

 No final da década de 1950 e início de 1960 o Brasil passava por uma crise 

que tinha contornos políticos, econômicos e sociais, que gerou grandes debates sobre 

os rumos do país. Foi uma época de organização de partidos e movimentos sociais, 

que pressionavam o governo exigindo reformas de base, dentre elas a Reforma 

Agrária. Face aos conflitos crescentes, o governo de João Goulart criou a 

Superintendência de Reforma Agrária (SUPRA), que seria responsável pela execução 

da Reforma. Em 1962 foi aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural, e em 13 de 

março de 1964 foi assinado o decreto que previa a desapropriação para fins de 

Reforma Agrária das terras localizadas nas faixas de 10 Km ao longo das rodovias, 

ferrovias e açudes construídos pelo governo federal (CARVALHO FILHO, 1997). A 

história que segue é conhecida: em 1º de abril do mesmo ano ocorreu o golpe que 

levou à implantação da ditadura empresarial-militar no Brasil, que viria a durar longos 

21 anos. Como estopim para o golpe figuram justamente os avanços sociais que a 

classe trabalhadora vinha alcançando no período, entre eles a sinalização de uma 

Reforma Agrária.  

 No governo de Castello Branco - o primeiro da Ditadura, um programa de 

Reforma Agrária chega a ser elaborado, resultando na lei nº 4.504, que ficou 

conhecida como Estatuto da Terra. Mas a política fundiária que marcou o período 

militar caracterizou-se justamente pela não implantação da reforma possibilitada pelo 

Estatuto (CARVALHO FILHO, 1997). 

 No começo da derrocada da ditadura militar, já na década de 1980, os 

trabalhadores sem-terra recolocaram a reforma agrária na pauta política 

                                                                                                                                                                          
defende a utilização da expressão "empresarial-militar" (cunhada pelo cientista social uruguaio 

naturalizado brasileiro René Armand Dreifuss) para descrever o caráter da ditadura implantada 

no Brasil, em função das articulações entre a elite empresarial brasileira - ligada aos interesses 

do capital internacional, e os militares, no processo de tomada do poder em 1964, bem como 

na sustentação do regime de exceção implantado. Em sua obra original, Dreifuss também 

utiliza a expressão "civil-militar" com o mesmo significado. No entanto, para o professor 

Bezerra de Melo, este adjetivo tem se prestado a uma série de mistificações no campo das 

releituras históricas, inclusive a retirada do caráter classista proposto pelo autor original, e a 

interpretação equivocada de que o conjunto da sociedade brasileira teria apoiado o golpe. Em 

concordância com a argumentação do professor Bezerra de Melo, optou-se nesse trabalho 

pela utilização da expressão "empresarial-militar". 

22
 A análise das políticas de Reforma Agrária nos governos que sucederam Fernando Henrique 

Cardoso também seria de extrema relevância para o entendimento deste tema no Brasil atual. 

Entretanto, tal análise mais pormenorizada fugiria ao escopo do presente trabalho, visto que os 

eventos relativos à reestruturação fundiária na área de estudo - e foco da presente análise, 

desenrolaram-se na década de 1990. 
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(FERNANDES, 2001). Em 30 de março de  1985, no governo de José Sarney (o 

primeiro da Nova República, mas ainda sem eleições diretas), foi criado oficialmente o 

Ministério da Reforma Agrária e Desenvolvimento (MIRAD), e em 30 de maio do 

mesmo ano a proposta do Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) foi apresentada 

ao congresso da Confederação Nacional de Trabalhadores da Agricultura (Contag). O 

PNRA é finalmente aprovado pelo Congresso Nacional em outubro de 1985, mas em 

uma versão já bastante modificada em função da pressões exercidas pela União 

Democrática Ruralista (UDR), que iniciou um processo altamente conflituoso para 

resistir à realização de Reforma Agrária, incluindo o uso da força (contando inclusive 

com a realização de leilões de gado para financiar a aquisição de armas) (CARVALHO 

FILHO, 1997).  A pressão dos ruralistas também foi sentida no processo constituinte, e 

a nova Constituição, promulgada em outubro de 1988, apesar de tratar sobre o tema 

da Reforma Agrária, apresenta regras que, na prática, restringem a sua execução. Ao 

final do governo Sarney o MIRAD estava extinto, e apenas 10% da meta de 

assentamentos proposta pelo PNRA foram alcançados (CARVALHO FILHO, 1997).     

 Salienta-se, ainda, que a maior parte dos assentamentos implantados nesse 

período foi resultado das ocupações de terra (FERNANDES, 2001). Da mesma forma, 

avanços no sentido da organização dos assentamentos, a exemplo do Sistema 

Cooperativista dos Assentados e do Programa Especial de Crédito para a Reforma 

Agrária (Procera), resultaram da organização e pressão dos próprios trabalhadores 

rurais, e não de iniciativas governamental. 

 Nos governos Collor e Itamar Franco as  políticas criadas para tratar da 

questão agrária mantiveram a repressão aos sem-terra (FERNANDES, 2001). Além 

disso, pode-se dizer que não houve realmente implantação de uma política fundiária: 

O programa de assentamentos foi paralisado; os assentamentos 

existentes foram abandonados; o INCRA foi desarticulado pela 

reforma administrativa; e as desapropriações ficaram bloqueadas 

pela falta de regulamentação dos dispositivos constitucionais - 

ocorrida apenas no início de 1993; não houve nenhuma 

desapropriação de terras por interesse social para fins de Reforma 

Agrária (CARVALHO FILHO, 1997, pág. 31) 

 Nessa conjuntura o passivo gerado pela ausência de uma política efetiva de 

Reforma Agrária só aumentava e o número de ocupações de terra era crescente, bem 

como os conflitos gerados a partir daí. Além disso, a concepção de Reforma Agrária 
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contida nas políticas públicas deste a reabertura democrática a presumia como uma 

medida de caráter puramente social, de assistência às famílias, e não implicavam em 

nenhum projeto de desenvolvimento rural (FERNANDES, 2001). Não por acaso, no 

início do governo FHC, em 1995, a “Reforma Agrária” era vinculada ao programa 

Comunidade Solidária, de caráter notoriamente assistencialista (CARVALHO FILHO, 

2001). O conceito de Reforma Agrária era claramente compensatório, sem pretensões 

de alterar o padrão de concentração fundiária que sempre existiu no campo 

(CARVALHO FILHO, 1997) 

 Nesse período o governo defendia a tese de que não haviam mais latifúndios 

no Brasil e que não existiam tantas famílias sem-terra, assim, assentando-se somente 

as famílias acampadas o problema agrário seria resolvido, e teve início uma ampla 

política de assentamentos rurais (FERNANDES, 2003). Mas o número de ocupações 

não parava de crescer23, demonstrando a falência da política proposta pelo governo 

federal. Nesse ínterim a gravidade das tensões no campo alcançaram contornos 

trágicos, culminando nos massacres de trabalhadores sem-terra em Corumbiara, no 

estado de Rondônia, em 1995, e em Eldorado dos Carajás, no Pará, em 1996.  Em 

1997 o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) organizou a "Marcha 

Nacional por Reforma Agrária, Emprego e Justiça", que teve grande repercussão,  

ampliando a visibilidade social da questão. Por fim, o somatório desses eventos forçou 

o governo a admitir a existência de um problema agrário no país, alterando a sua linha 

de ação (PEREIRA & SAUER, 2011).  

 A política adotada a partir de então é extremamente repressora, e marcada 

fortemente pela criminalização da luta pela terra (FERNANDES, 2003). Para tanto, o 

governo valeu-se de medidas provisórias que determinaram: a não realização de 

vistorias por dois anos em terras ocupadas uma vez, e por quatro anos em terras 

ocupadas mais de uma vez; a não inclusão em programas de assentamentos das 

famílias que participassem de ocupações de terra; e exclusão dos programas de 

assentamento dos assentados que apoiassem outros sem-terra em ocupações; a 

suspensão de negociações em casos de ocupação de órgão público, com penalização 

para funcionários do INCRA que negociassem com os ocupantes; o corte de recursos 

públicos para entidades consideradas suspeitas de envolvimento direto ou indireto 

                                                           
23

 O número de famílias ocupadas subiu de 40.000 em 1994 para 76.000 em 1998, chegando a 

120.000 em 2003 (FERNANDES, 2003). 
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com ocupações de terra; proscrição da política de educação para os assentamentos - 

criada a partir de um conjunto de ações do MST; e o monitoramento dos movimentos 

sociais pela Polícia Federal (FERNANDES, 2001; MEDEIROS, 2002; PEREIRA & 

SAUER, 2011). 

 Procurava-se resolver o problema estrutural secular da distribuição desigual da 

riqueza no campo brasileiro através de medidas que impedissem - ou dificultassem - a 

reivindicação da sua justa distribuição. Desconsiderava-se que o processo de 

concentração de terras e expulsão de trabalhadores é um processo contínuo, 

intrínseco ao movimento de reprodução do capital no campo, e em detrimento do 

enfrentamento das causas combatia-se violentamente as conseqüências.  

 Outro traço marcante da política de Reforma Agrária de FHC - e que nos 

interessa mais diretamente no âmbito dessa pesquisa, foi a mercantilização da 

questão. Seguindo a onda da liberalização econômica, característica das suas duas 

gestões, o governo propõe a saída para o problema através da lógica de mercado. 

Segundo o receituário do Bando Mundial, as conseqüências sociais das medidas 

macroeconômicas adotadas pelo governo (a exemplo da deterioração das condições 

de vida no campo) deveriam ser enfrentadas  através de medidas compensatórias de 

"alívio da pobreza" (PEREIRA, 2012). No âmbito das medidas voltadas para o setor 

rural, essa linha política materializou-se no “Projeto-piloto de Reforma Agrária e Alívio 

da Pobreza”, mais conhecido como Projeto Cédula da Terra (PCT), executado no 

Nordeste do Brasil entre os anos de 1997 e 2002.  

 O PCT teve como matriz o modelo de Reforma Agrária Assistida pelo Mercado 

(RAAM) do Banco Mundial (BIRD), implementado a partir de 1994, sob formatos 

diferenciados, em países marcados por graves problemas agrários e fortes tensões 

sociais no campo, como Colômbia, África do Sul, Guatemala e Filipinas (PEREIRA, 

2012). Assim, a terra não seria distribuída, mas vendida, através de operações de 

crédito fundiário (BUAINAIN et. al., 2000). 

Trata-se, pois, de uma relação de compra e venda de terras entre 

agentes privados financiada pelo Estado, que fornece um subsídio 

maior ou menor conforme o caso. Politicamente, tal modelo se inseriu 

nas estratégias de aliviamento da pobreza rural do Banco que 

acompanharam as políticas de ajustamento macroeconômico e 

liberalização dos mercados de terra (PEREIRA, 2012).  
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 Nos marcos das políticas neoliberais praticadas pelo governo a negociação de 

mercado era concebida como o meio mais eficiente para a distribuição de recursos: 

separa-se mercado da sociedade de tal maneira, que as relações de poder 

constitutivas das relações sociais são relegadas à condição de “externalidades” em 

relação ao mercado, como “distorções” (PEREIRA, 2012). Essas disposições, é claro, 

são insuficientes no sentido de responder às demandas de movimentos sociais, cujas 

reivindicações, com freqüência, estão no limite daquilo que é considerado como 

"externalidade". De imediato, o PCT foi criticado pelo MST e pela Contag, sendo 

identificado como parte da estratégia de minimização da ação do Estado nas questões 

sociais, sem qualquer pretensão redistributiva e, portanto, um instrumento incapaz de 

democratizar a estrutura agrária (PEREIRA, 2012; PEREIRA & SAUER, 2011).  

Apenas as famílias que demandem terra e somente aqueles imóveis 

rurais que estiverem sendo demandados devem ser objeto de 

negociação. Assim, supõe-se que as transações de mercado seriam 

realizadas com base nas necessidades e no interesse dos 

compradores. Não há oferta nem seleção de terras definidas pelo 

Estado, como ocorre no caso do modelo “tradicional” (PEREIRA, 

2012). 

  As flutuações do mercado passariam a determinar quais propriedades seriam 

reestruturadas, não havendo garantias de que tal reestruturação ocorresse onde fosse 

mais necessária, mas sim onde fosse mais vantajoso para o capital agropecuário. É 

assim que o Projeto Cédula da Terra cai como uma luva para os cacauicultores em 

processo de falência no Sul e Baixo Sul da Bahia.  

Não é querendo se desfazer, estavam como se diz é... estavam como 

se diz, falido. Falido é o que? A vassoura de bruxa veio e tomou 

conta de tudo, acabou com tudo. Veio o governo federal, deu aquela 

proposta que... aquele da vassoura de bruxa, aquele financiamento. 

Veio o financiamento, pra pequenos saiu pequeno, pra grande saiu 

grande. Quantidade grande, né? O que foi que ocorreu? Deu as 

clonagem. Quando na produção do cacau, clonou o cacau, mas a 

produção do cacau não cobriu, e até hoje não tá cobrindo. Não cobriu 

o financiamento. Então, propriamente o empresário faliu. Faliu porque 

tinha muita obrigação com tantos... "x" funcionário, e chegar o final do 

mês ia tirar o dinheiro da onde pra pagar? Pagar o funcionário? [...] 

Não dá pra pagar a folha de pagamento, não dava pra agir a fazenda, 

então, eles abandonaram a fazenda, e foram cuidar de algumas coisa 
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que eles tinha em Salvador, como eu conheci diversos dele. Uns tem 

loja, outros tem isso, tem aquilo... Então o que ocorreu? A fazenda 

ficava com os funcionário e o empregado, inclusive, o administrador. 

Mas sempre chegando no final do ano com decadência de 

pagamentos de décimo terceiro, e tal, virando uma bola de neve [...] 

Quando nós fomos procurar eles, nós já fomos com proposta, e essa 

proposta, quando nós foi lá, no proprietário, o INCRA ou então a 

CDA, eles tem depois da nossa proposta, eles têm possibilidade de 

ver quais são essas possibilidades lá do INCRA, qual a forma de 

pagamento, né? Então eles entraram em contato, sentiram que era 

bom pra eles, que o débito que eles tava devendo no Banco do Brasil 

era descontado, tem que ser descontado, então ele sentiu que era 

bom então ele concordou. Assinou a carta. (Entrevista 17) 

 Em parecer elaborado por solicitação da representação brasileira do Banco 

Mundial, Navarro (1998) cita que foi na Zona da Mata Pernambucana e na região 

cacaueira da Bahia que o PCT atuou prioritariamente.  

a. A Implantação do Projeto Cédula da Terra no Território da APA do Pratigi 

 Malgrado as contradições do processo, a existência de fazendas de cacau em 

decadência no território que viria a ser a APA do Pratigi o converteu em local propício 

para implantação do PCT.   

 Com efeito, existem oito assentamentos dentro do território da APA, todos no 

ecopólo II (onde existiam grandes fazendas), a maioria iniciada através do Cédula da 

Terra. Para que fossem implantados os trabalhadores rurais interessados tiveram que 

se organizar através de associações (uma exigência do PCT), e se envolveram 

diretamente em negociações em Brasília, desprendendo para isso grande esforço. 

Nós, associação do Km 10, que viu que tinha grande necessidade 

de... pequeno agricultor passando dificuldade. Principalmente eles 

que tava lá dentro, nós sabendo da lei do governo daquela época de 

Fernando Henrique, que tinha como desapropriar, nós correu atrás, 

não foi eles. Depois que nós corremos atrás, com informações, 

primeiro nós fomos a Salvador, no INCRA, a CDA inclusive também, 

que eu trabalhei nisso, nós pegamos todas as informações e comecei 

a trabalhar nisso (Entrevista 17) 

 Essa mobilização é consonante com o que foi visto nos outros estados 

nordestinos onde o PCT estava sendo implantado. Havia então uma propaganda 
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intensa sobre o programa e sobre a possibilidade de acesso à terra "sem conflito", 

dirigida a uma população rural imensa e empobrecida, que vivia numa região sem 

oportunidades de trabalho, numa conjuntura de repressão às ocupações de terra 

realizadas por movimentos sociais (PEREIRA, 2012). A aquisição de terras via 

mercado, apesar de anunciada como medida complementar às desapropriações de 

latifúndios, na prática deixava os trabalhadores à espera de desapropriação em 

grande desvantagem. O que à esta altura já estava claro era a falta de vontade política 

da parte do governo neoliberal em implantar a Reforma Agrária nos moldes 

tradicionais. Assim, esta é sistematicamente boicotada, de forma a torná-la ineficiente, 

transformando a RAAM na única opção viável. 

E tem exemplos de vida, exemplos de reforma agrária pacífica, sem 

briga, sem morte, sem sangue, e a pessoa vive bem melhor de que 

ficar nesse sistema do governo, que essa reforma agrária do governo 

eu considero que isso não é reforma agrária, cê ficar dez ano numa 

terra e não é dono, não tem o título, não pode fazer nada, eu não 

acredito que isso seja reforma agrária. (Entrevista 09)  

 Também consonante com o que era observado em outros estados foi a 

celeridade do processo. A quase totalidade das negociações para implantação do PCT 

em fazendas do território da APA foi iniciado em 1997 e finalizado já em 1998, 

contrastando com a penalizante demora dos acampamentos de "lona preta", 

característicos das ocupações realizadas por movimentos sociais.  

 Carvalho Filho (2001) salienta o interesse midiático do governo federal em 

agilizar os processos de RAAM num período que precedia as eleições presidenciais:  

Mais da metade dos 223 projetos contabilizados em janeiro de 1999 
foram implementados no segundo semestre de 1998, período de 
acirramento da disputa eleitoral, de aumento do número de 
ocupações de terra e da eclosão de saques no Nordeste, que 
repercutiam mal sobre os governos federal e estaduais (Carvalho 
Filho, 2001, págs. 208 e 209). 

 
 Havia então duas diferentes visões de como a reforma agrária deveria ocorrer, 

se por meio de desapropriações, promovendo a reestruturação agrária no país, ou se 

através do mercado, mantendo a estrutura, mas buscando o alívio focalizado da 

pobreza rural como compensação pela reprodução desigual do capital no campo. A 

coexistência desses dois modelos, como era esperado, gerou graves conflitos, e no 

território que seria a APA do Pratigi (mas provavelmente também em outras regiões do 

Nordeste), colocou trabalhador contra trabalhador. 
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 À época a posição do MST era de combater o PCT caso este fosse priorizado 

em relação à via tradicional. Nesse caso, a proposição do movimento era de 

"atropelar" o processo, invadindo com seus militantes, onde fosse possível, as 

propriedades escolhidas por potenciais beneficiários do PCT (NAVARRO, 1998). E foi 

isso que aconteceu em algumas fazendas onde o programa estava sendo implantado 

no Baixo Sul. Como resultado dessa estratégia, muitos trabalhadores rurais locais 

terminaram por abandonar os assentamentos do PCT24.  

Quando nós tava dentro da fazenda, todo mundo dentro já, ia tudo 

direitinho, quando nós recebeu foi os caminhões vindo com gente, 

pessoas de todos os lugares. Pronto. Invadiu a terra do agricultor 

local, trazendo outras pessoa. Aí começou a briga, querendo um 

matar o outro [...] Pra não debater isso, agricultor com agricultor, nós 

resolveu desistir. Ficaram alguns das pessoas, dos primeiros, acho 

que ainda tem até alguns dos primeiros, mas a maioria foi embora. 

(Entrevista 17) 

 O legado de conflitos perdura até os dias de hoje. Até onde foi possível verificar 

no âmbito dessa pesquisa, os trabalhadores desalojados desconhecem as razões 

políticas para a ação do MST em relação aos assentamentos do PCT, acreditando que 

esses queriam simplesmente tomar as suas terras. 

 Embora alguns assentamentos do MST tenham, com o tempo, se inserido na 

lógica produtiva local (alguns inclusive tomando parte de projetos vinculados às 

OSCIP's que atuam na APA), e haja casos de convivência de assentados PCT e MST 

num mesmo assentamento, em outros o clima ainda é de conflito e desconfiança 

mútua.  

 Além da desconfiança de parte a parte, há ainda um senso de que os 

assentamentos do MST não seriam viáveis economicamente (ideia capturada em 

pessoas de fora desses assentamentos), desconsiderando que possivelmente hajam  

diferenças nos tipos de financiamento e incentivos que receberam os assentamentos 

de um ou de outro programa.25  

                                                           
24

 Atualmente existe uma mescla, onde alguns assentamentos dentro do território da APA 

fazem parte do MST, e outros são geridos por associações locais, legadas do PCT. 

25
 Esse é um ponto que exige maiores investigações, não tendo sido possível apurar, no âmbito 

desse trabalho (considerando também que não era esse o foco da pesquisa), se os 

financiamentos foram diferenciados ou não, dado o caráter excepcional de mistura entre os 
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Todos os assentamentos aqui da região, ligados ao MST, estão ruins. 

Todos esses três que nós temos são problemáticos. (Entrevista 17)  

 No ano de 1998, mesmo ano da consolidação dos assentamentos, a APA do 

Pratigi foi criada, e seus organismos gestores têm agora o desafio de lidar com esses 

conflitos, que existem não apenas entre os assentados. Dada a turbulência do 

processo inicial de assentamento, alguns daqueles vinculados ao MST recebem com 

bastante desconfiança as ações de gestão das OSCIPs que atuam localmente. De 

outra parte, estes assentamentos também são vistos com preconceito por muitas 

pessoas de fora.  

 No que tange à estrutura dos agroecossistemas nessas áreas de 

assentamento, não houveram modificações radicais. Como muitos dos assentados 

eram pessoas que já trabalhavam nas fazendas, as plantações foram mantidas (a 

maioria continua produzindo cacau). Foram mantidas também as áreas de reserva 

legal, modificando-se apenas a organização administrativa, uma vez que a área agora 

está dividida em parcelas menores. As modificações que por ventura ocorreram nos 

plantios foram na mesma direção do processo de diversificação de cultivos, já 

observado em outras áreas, principalmente do ecopólo II. 

 A exceção parece ser a Fazenda Karim, na qual os produtores permanecem 

em estado de indefinição quanto às suas posses. O processo de assentamento foi 

tentado via PCT, mas foi indeferido por questões ambientais. À época a área da 

fazenda apresentava mais de 60% de cobertura de Mata Atlântica, não podendo ser 

desapropriada. Entretanto, após o indeferimento não foi apresentada nenhuma 

alternativa aos trabalhadores, que permaneceram ocupando a fazenda, e acabaram 

explorando a mata para sobreviver. Relata-se que grande parte da mata da Karim, que 

motivou a sua não-desapropriação, acabou sendo derrubada nos últimos anos, e os 

trabalhadores permanecem sem assistência sobre que encaminhamento dar à 

questão. Esse caso é emblemático, e aponta para a necessidade de um diálogo mais 

efetivo entre as políticas de Reforma Agrária e Ambiental.  Ao que parece, em 

situações de confronto de interesses, como este, a disputa de competências tende a 

paralisar as ações governamentais, deixando os à míngua os maiores interessados na 

questão.  

                                                                                                                                                                          
dois modelos, e de modificação do caráter dos ocupantes após aquisição das terras, peculiar 

do processo conflitivo como foi na área de estudo. Assim, este é um ponto que deve ser melhor 

verificado no caso de estudos específicos sobre a questão agrária na região. 
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5.6 Considerações sobre o Capítulo 

 O território ocupado pela APA do Pratigi apresenta marcantes diferenciações 

internas em função de características físicas e biológicas. Assim, temos uma gradação 

de ambientes, no sentido leste-oeste, nos quais, tanto a geomorfologia quanto a 

vegetação vão se diferenciando na medida em que nos deslocamos do litoral para o 

interior. De forma geral, essa gradação poderia ser sistematizada como: Vegetação de 

Restinga, Manguezais e Floresta Ombrófila com Palmeiras na porção litorânea, sendo 

paulatinamente substituídos por Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Densa 

Aluvial na sua porção central e Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila 

Submontana, no extremo oeste da APA. 

  Como exposto anteriormente, a História Ambiental parte da premissa de que o 

ambiente influencia a organização das sociedades humanas, e de que as sociedades 

humanas influenciam o ambiente (WORSTER, 1991). No caso da APA do Pratigi, as 

atividades econômicas desenvolvidas pelas populações a partir dos recursos 

disponíveis (espécies vegetais; solos agricultáveis; água, temperatura, etc.), geraram 

agroecossistemas particulares, que resultaram em alterações nas paisagens. Assim, 

em função dos diferentes usos que foram dados principalmente à cobertura vegetal da 

área, devemos acrescentar aos ambientes originais os agroecossistemas locais, quais 

sejam: monocultivos de espécies arbóreas (piaçava, cravo, seringueira e cacau); 

consórcios de espécies arbóreas (seringueira e cacau; seringueira, cacau e bananeira; 

e outras associações de espécies exóticas, como cupuaçu, pupunha, açaí, etc.); e 

pastagens.  

 Se identificarmos as atividades produtivas realizadas na APA do Pratigi com as 

categorias propostas por Diegues (2003) 26, temos: 

 Extrativismo Coleta: piaçava 

 Extrativismo Manejado: piaçava e espécies arbóreas introduzidas; 

 Cultivo: Seringueira; Cacau; Cravo. 

 Avançando dentro deste raciocínio, e localizando espacialmente as atividades 

produtivas realizadas na APA neste espectro temos, do litoral para o interior: 

extrativismo coleta e extrativismo manejado sendo realizado no Ecopólo III; 

                                                           
26

 Expostas no Capítulo I: Referencial Teórico. 
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extrativismo manejado e cultivo sendo realizado no Ecopólo II; e cultivo sendo 

realizado no Ecopólo I.   

 Tem-se, assim, que os ambientes originais e seus recursos associados, 

distribuídas no eixo leste-oeste, foram determinantes para o estabelecimento dos 

diferentes tipos de exploração econômica, e que a organização social e política das 

populações residentes (incluindo possibilidades de acesso à terra) implicou numa 

distribuição dos agroecossistemas, também no sentido leste-oeste, que atualmente 

caracterizam a APA do Pratigi. 

a. Notas sobre desmatamento e paisagens em construção 

 Dado o histórico de exploração madeireira na região desde o início da 

colonização do Brasil, e mesmo antes disso, por comunidades indígenas que também 

utilizavam recursos madeireiros (em que pese a diferença entre as escalas de 

exploração), argumentamos em favor de uma visão mais realista sobre a estrutura da 

Mata Atlântica.  

 No entanto, em que pese os diferentes tipos de manejo praticados nas 

formações de floresta ombrófila da região recentemente transformada na APA do 

Pratigi (agricultura íncola de coivara, plantio de mandioca, e extração seletiva de 

espécies madeireiras), o trabalho de campo revelou que, no começo do século XX, as 

matas da região apresentavam uma estrutura de floresta clímax, com presença de 

espécies arbóreas consideradas nobres, e capaz de sustentar uma comunidade 

biológica aparentemente equilibrada, dada a presença de grandes felinos (carnívoros 

de topo de cadeia). 

 Assim, grande parte das paisagens da APA, tais como se apresentam 

atualmente - incluindo a forte fragmentação das formações florestais nos Ecopólos I e 

II, são produto de modificações recentes, mais precisamente da segunda metade do 

século XX em diante. Um primeiro olhar identificaria a atividade madeireira como 

principal responsável pelas modificações, já que o processo de retirada da mata nativa 

implica, de fato, em alterações dramáticas nas paisagens. Entretanto, uma apreciação 

mais crítica dos dados apresentados ao longo do capítulo revela que a extração de 

madeiras ocorreu sempre na esteira de processos econômicos supervenientes. É 

possível, inclusive, identificar os eventos responsáveis por picos de desflorestamento 

ao longo do período de tempo analisado, quais sejam: formação de latifúndios; 

projetos federais de colonização; implantação de monoculturas (seringueira e cacau); 
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e crise do cacau. Fora os picos de exploração desencadeados por esses eventos, a 

extração da madeira, ao menos desde a desativação dos Cortes Reais, fez-se em um 

ritmo que, de forma geral, permitia à floresta recobrar-se das perturbações.  

 Não defendemos aqui a idéia de que não há implicações ecológicas 

decorrentes da retirada de espécies nativas. Ao contrário, poderíamos discorrer sobre 

as conseqüências desse processo para a composição das comunidades biológicas, ou 

sobre a erosão genética resultante da seleção negativa, promovida pela retirada 

sistemática dos melhores indivíduos (REIS et. al., 2003). No entanto, partindo dos 

óbvios efeitos deletérios das atividades madeireiras, podemos dar um passo adiante 

no sentido de identificar as pressões sociais que as desencadeiam, contribuindo para 

o planejamento das ações de promoção da preservação da natureza, 

excepcionalmente no âmbito de uma área de proteção ambiental.  

 Assim, destacamos também a implantação de agroecossistemas numa etapa 

subseqüente aos eventos elencados, como etapa fundamental para o desenho das 

atuais paisagens da APA do Pratigi. Uma sistematização dos processos citados pode 

ser vista na figura abaixo: 

 

Figura 33: Linha do tempo demonstrando os eventos determinantes para as modificações nas 

paisagens da APA do Pratigi no  século XX.
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CAPÍTULO 06: Alterações no Uso e Cobertura da terra na APA do Pratigi entre 

1991 e 2010  

 A expressão "cobertura da terra" é usada em referência aos atributos de uma 

parte da superfície terrestre do planeta e sua sub-superfície imediata, incluindo biota, 

solo, topografia da superfície e subterrânea, bem como as estruturas humanas. Já o 

"uso" refere-se aos fins para os quais os seres humanos exploram a cobertura da terra 

(LAMBIN, E. F., ROUNSEVELL, M. D. A., GEIST, H. J., 2000).  

 As modificações empreendidas pelas sociedades humanas na cobertura da 

terra têm sido importantes fatores para a variação das condições ambientais do 

planeta. As sociedades modernas, notadamente, têm testemunhado consideráveis 

alterações das paisagens a nível global, que passam pela redefinição, tanto em 

composição quanto em área, de ecossistemas tão diversos como florestas, savanas, 

pradarias e desertos, a medida em que as áreas destinadas às atividades humanas se 

expandem (RICHARDS, 2009). 

 Os sistemas inter-relacionados do clima, vegetação e paisagem física (relevo e 

solo) são, juntos, os maiores determinantes do ambiente humano e, ao mesmo tempo, 

os maiores sujeitos da exploração ambiental (McDOWELL, WEBB III e BARTHEIN, 

2009). Sem as perturbações humanas esses sistemas são altamente dinâmicos, 

mudando naturalmente quando influenciados por fatores externos e processos 

internos numa escala de tempo que vai de horas a milhões de anos (McDOWELL, 

WEBB III e BARTHEIN, 2009). Ao introduzir modificações no funcionamento desses 

sistemas, as ações antrópicas operam uma perturbação externa cuja compensação 

pode levar à modificação em cadeia de características estruturais, alterando também 

suas funções.  

 A forma, intensidade e escala das perturbações antrópicas são dependentes da 

estrutura social dos diferentes grupamentos humanos, e principalmente, da sua 

estrutura econômica. Dito de outra forma, depende de quais recursos são extraídos, 

gerados, e de que maneira. Nos últimos séculos, a ordem econômica global - que 

encontra sua expressão máxima nas sociedades capitalistas de modelo ocidental, 

elevou a produção material humana a níveis sem precedentes. Em contrapartida, a 

distribuição desigual dos recursos, associada às crescentes necessidades humanas 

de consumo, tornou o desenvolvimento econômico dependente da depleção das terras  

globalmente (RICHARDS 2009).  
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 As mudanças no uso e cobertura da terra podem acarretar impactos sobre uma 

ampla gama de ambientes e atributos da paisagem, incluindo a qualidade dos 

recursos de água, terra e ar, processos e funções ecossistêmicas, além do próprio 

sistema climático (LAMBIN, E. F., ROUNSEVELL, M. D. A., GEIST, H. J., 2000). 

Nesse contexto, um dos fatores mais relevantes para a modificação da fisionomia do 

planeta é desempenhado pela supressão das florestas. Uma vez modificadas, densas 

formações florestais podem ser substituídas por feições mais abertas ou fragilizados 

estágios de sucessão secundária (WILLIAMS, 2009). No entanto, é mais comum que o 

processo de retirada da vegetação nativa preceda a implantação de culturas agrícolas, 

geralmente de ciclo curto. 

 A mensuração da quantidade de floresta perdida é crucial para o debate acerca 

do desmatamento (WILLIAMS, 2009). Embora esta não seja uma tarefa fácil, 

tecnologias voltadas para o monitoramento ambiental encontram-se atualmente 

disponíveis, incluindo técnicas de  Sensoreamento Remoto e Processamento Digital 

de Imagens. As imagens de satélite fornecem uma fonte viável de dados, a partir do 

qual informação atualizada sobre a cobertura da terra pode ser extraída de forma 

eficiente e barata, possibilitando o  inventário e monitoramento de mudanças de forma 

eficaz (MAS, J-F, 1999).  

 Além do diagnóstico e acompanhamento do estado das paisagens globais, a 

necessidade de monitoramento ambiental também perpassa a definição de estratégias 

de conservação. Pesquisas voltadas para a conservação da natureza têm incluído o 

uso de modelos para descrição de padrões de modificação, identificação de processos 

e agentes chave, delimitação de áreas de risco, elaboração de cenários futuros, dentre 

outros. Assim, as geotecnologias tem prestado um importante serviço junto aos 

estudos ambientais, sendo cada vez mais requeridas por agentes governamentais ou 

privados envolvidos em políticas de criação e gestão de unidades de preservação e 

conservação. 

 No presente capítulo examinamos as alterações das paisagens da área de 

estudo entre os anos de 1991 e 2010 através da análise qualitativa de mapas de uso e 

cobertura gerados a partir de imagens de satélite. Embora a APA tenha sido criada 

apenas em 1998, buscou-se a inclusão de um mapa anterior a essa data visando a 

comparação do estado da área de estudo num cenário anterior à sua conversão em 

Unidade de Conservação, e num cenário posterior a esse evento, de forma a subsidiar 



115 

 

uma análise inicial a respeito da efetividade da criação da APA, excepcionalmente 

sobre a cobertura vegetal.  

6.1 Materiais e Métodos 

 Na primeira etapa do estudo - correspondente ao levantamento bibliográfico e 

de imagens, foram pré-selecionadas dez imagens de satélite disponíveis na internet 

em catálogos gratuitos (tabela 05). Além da gratuidade, o critério para a seleção das 

imagens foi a baixa cobertura de nuvens na área de estudo, uma vez que a 

proximidade desta com o litoral dificulta a aquisição de cenas com boa visibilidade. 

Tabela 06: Imagens pré-selecionadas para a pesquisa.  

Satélite Data Cenas Sensor Resolução 
Espacial 

Fonte 

Landsat 5 19/06/1988 216-69 e 216-70 TM 30m Earth 
Explorer 

Landsat 5 22/04/1990 216-69 e 216-70 TM 30m INPE 

Landsat 5 20/02/1991 216-69 e 216-70 TM 30m INPE 

Landsat 5 17/06/1993 216-69 e 216-70 TM 30m INPE 

Landsat 5 07/08/1994 216-69 e 216-70 TM 30m INPE 

Landsat 5 10/08/1995 216-69 e 216-70 TM 30m INPE 

Landsat 7 05/02/2000 216-69 e 216-70 ETM 30m Earth 
Explorer 

Landsat 7 12/01/2003 216-69 e 216-70 ETM 30m INPE 

Landsat 7 20/05/2006 216-69 e 216-70 ETM 30m INPE 

 

 Numa etapa posterior, as dez imagens pré-selecionadas foram analisadas 

individualmente utilizando-se critérios mais específicos: resolução espacial; condições 

climáticas do período de aquisição; além de um maior rigor na avaliação da 

visibilidade. A imagem de 1977 foi descartada em função da sua resolução espacial 

ser de 80m, incompatível, portanto, com as demais imagens, o que inviabilizaria a 

comparação entre os mapas gerados. Técnicas de reamostragem de pixels, embora 

eficientes para diminuição da resolução espacial de imagens de satélite, não são 

recomendadas em casos como este, no qual a resolução necessita ser aumentada 

(nesses casos, embora o tamanho do pixel possa ser artificialmente modificado, isso 

não implicaria numa alteração real na qualidade da imagem, já que esta não apresenta 

dados originais no nível de resolução que se quer alcançar). A aplicação de técnicas 

de fusão de imagens com o objetivo de aumentar a resolução espacial das cenas 

(através da substituição de uma das bandas por uma banda de radar ou por uma 

banda pancromática com resolução compatível com as demais imagens - 30m) 

também foi infrutífera, pois não foram encontradas imagens, de satélite ou radar, com 



116 

 

a data coincidente ou próxima à imagem de 1977, cuja bandas pudessem ser fundidas 

com a imagem em questão. 

  As imagens de 1994 e 1995 foram descartadas em função da sua data de 

aquisição coincidir com o período seco na área de estudo, enquanto as demais 

imagens eram todas do período chuvoso. Embora a área de estudo, localizada 

próxima ao litoral, não apresente um período propriamente seco, há uma diminuição 

da precipitação, que coincide com o período em que as seringueiras (cultura bastante 

difundida na região, especialmente nos ecopólos I e II) perdem as folhas (julho e 

agosto), causando uma confusão entre as áreas vegetadas com esta espécie e áreas 

de solo exposto, o que torna a sua utilização pouco recomendada para fins de 

mapeamento. As imagens de 1988, 1990, 2003 e 2006 foram eliminadas porque, 

apesar de, de forma geral, as cenas apresentarem uma cobertura de nuvens aceitável, 

tal cobertura impedia a visualização adequada de porções importantes da área de 

estudo. 

 Com a diminuição do número de imagens disponíveis para mapeamento, e 

excepcionalmente pela ausência de imagens que fornecessem um cenário atualizado 

da APA (após as exclusões, a imagem do ano 2000 passou a ser a mais recente da 

seqüência) buscou-se apoio junto à OCT - OSCIP que desenvolve estudos ambientais 

na APA do Pratigi e que é parceira no desenvolvimento desta pesquisa, no sentido da 

aquisição de alguma imagem recente da área de estudo. Nos foi, então, 

disponibilizado um mosaico de imagens do satélite Rapideye, do ano de 2011, e duas 

cenas do sensor Aster/ VNIR, do ano de 2010. A imagem Rapideye foi descartada 

porque, mesmo mosaicada, apresentava muitas nuvens, além de ter como 

característica o fato de já ser disponibilizada com muitos processamentos aplicados, o 

que dificulta a utilização dos seus dados espectrais. Optou-se, desta forma, pela 

utilização apenas da imagem Aster, que apresentava excelentes condições de 

visibilidade. 

 Chegou-se, assim à seguinte seqüência temporal de imagens: 1991; 1993; 

2000 e 2010. Avaliando que a imagem de 1993 tornava-se redundante em função da 

proximidade de data com a imagem de 1991, optou-se por também retirá-la do estudo, 

estabelecendo-se um intervalo de tempo de aproximadamente 10 anos entre os 

mapas a serem gerados, o que padronizaria a comparação entre eles. A tabela 

contendo a seleção final de imagens é apresentada a seguir (tabela 06). 

   



117 

 

 

Tabela 07: Imagens utilizadas para geração da série temporal de mapas de uso e cobertura da 

APA do Pratigi e suas características.   

Satélite Data Cenas Sensor Resolução 
Espacial 

Fonte 

Landsat 5 20/02/1991 216-69 e 216-70 TM 30m INPE 

Landsat 7 05/02/2000 216-69 e 216-70 ETM 30m Earth 
Explorer 

Terra 17/06/2010  Aster - 
VNIR 

15m Engesat 

  

 Embora a maioria das imagens pré-selecionadas não tenha sido aproveitada 

para a elaboração dos mapas, optou-se por apresentá-las no corpo deste trabalho, 

entendendo que as considerações tecidas podem auxiliar outras pesquisadoras e 

pesquisadores que venham a realizar estudos ambientais na APA do Pratigi ou em 

outras áreas do Baixo Sul. Mesmo não apresentando as características buscadas para 

a finalidade específica da construção dos mapas dos uso e cobertura desta pesquisa, 

estas imagens podem se mostrar adequadas para outros tipos de estudo, ou mesmo 

para a construção de mapas de uso e cobertura que não abarquem toda a área da 

APA (caso das imagens descartadas em função da cobertura de nuvens), ou para a 

construção de mapas de uso e cobertura que não tenham a finalidade de ser 

comparados com outros (caso da imagem de 1977).    

a. Pré-processamento 

 As imagens Landsat foram pré-processadas, passando pelas etapas de 

correção atmosférica e correção geométrica (a imagem Aster já foi disponibilizada pré-

processada, dispensando esses procedimentos).  

 Como a base das geotecnologias é a espacialização dos fenômenos, é 

fundamental que os dados utilizados para as análises disponham de um sistema de 

referências e coordenadas geográficas. Nesse sentido, a função dos procedimentos 

de correção geométrica é reorganizar os pixels das imagens em relação à 

determinado sistema de projeção cartográfica (NOVO, 1992). O georreferenciamento 

consiste é o processo que concede a uma imagem um sistema de coordenadas e 

corrige as deformações decorrentes do processo de aquisição. Neste trabalho as 
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imagens foram georreferenciadas no software ENVI 4.7, através do processo imagem-

imagem, usado quando já existe uma imagem georreferenciada da mesma área, que é 

utilizada como base, e da qual são tomados pontos de controle.   

 As cenas fornecidas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (U.S. 

Geological Survey) através do site Earth Explorer (http://.earthexplorer.usgs.gov), são 

disponibilizadas já georreferenciadas. Por esta razão utilizou-se as cenas referentes 

ao ano 2000, baixadas do site Earth Explorer, como base para o georreferenciamento 

das cenas de 1991. O Erro Médio Quadrático (Root Mean Square - RMS), que aponta 

a acurácia do georreferenciamento, ficou abaixo de 1,0 para as duas cenas, sendo 

este o limite aceito pela literatura (tabela 06).  

Tabela 08: Valores do Erro Médio Quadrático (RMS) resultantes do georreferenciamento da 

imagem Landsat do ano de 1991.   

Imagem Cena RMS Pontos de 
Controle 

1991 216-69 0,49 08 

216-67 0,70 08 

 

 Em qualquer banda espectral, existem pixels que deveriam assumir o valor "0", 

uma vez que estes podem não receber radiação incidente (a exemplo de regiões 

sombreadas) ou regiões onde a radiação é completamente absorvida, implicando em 

valores nulos de reflexão (corpos d'água límpida, por exemplo, nas regiões do 

infravermelho próximo e médio) (PONZONI & SHIMABUKURU, 2007). Teoricamente, 

a radiância desses corpos d'água ou  regiões de sombra deve ser nula, portanto, o 

que estiver registrado acima de zero deve ser atribuído à atmosfera (NOVO, 1992). A 

correção atmosférica das cenas foi realizada através do método da Subtração de 

Pixels Escuros (Dark Object Subtration - DOS), proposta por Chavez em 1988, e que 

consiste num procedimento simples, que suprime os valores diferentes de zero 

registrados na cena como um todo.  

 A composição colorida de bandas R4;G5;B7 foi utilizada para visualização das 

imagens Landsat. Apesar dos pares de cenas serem da mesma data, havia diferença 

de iluminação entre elas, que foi corrigida no programa ENVI 4.7 através de ajuste nos 

histogramas das imagens. Na imagem Aster foi aplicada a composição G:1;R:2;B:3, 

que produz um resultado visual semelhante à composição aplicada nas imagens 

Landsat.  



119 

 

 Uma vez que a área de estudo ocupa duas cenas, estas foram mosaicadas, 

realizando-se em seguida um recorte do mosaico nos três ecopólos. Esse processo foi 

o mesmo para as imagens Landsat e Aster, a imagem Aster, entretanto, precisou 

passar por um processo de reamostragem espacial, para que seu pixel de 15m 

passasse a apresentar 30m, tornando-a compatível com a Landsat.   

b. Classificação 

 Visando a geração dos mapas de uso e cobertura da terra, os recortes dos 

ecopólos foram classificados através do método supervisionado da Máxima 

Verossimilhança (Maximum Likehood - MAXLIKE), também disponível no ENVI 4.7. 

 A classificação supervisionada requer conhecimento prévio do analista sobre a 

área a ser mapeada, já que cabe a ele a escolha das classes nas quais a área será 

categorizada, gerando um padrão de uso e ocupação do solo. O algoritmo MAXLIKE 

usa a probabilidade de um pixel desconhecido pertencer a uma classe que possua 

valor digital semelhante (MATHER, 1999). Para tanto, regiões de treinamento são 

selecionadas na imagem, e servem como referência para que o algoritmo distribua os 

demais pixels nas classes criadas pelo pesquisador.  

c. Pós - processamento 

 Às imagens classificadas foi aplicado um filtro de mediana (kernel 3x3), 

buscando eliminação de ruídos e conseqüente uniformização da classificação. Ainda 

assim a vetorização de algumas porções dos mapas gerados foi necessária, visando a 

resolução de problemas relativos à mistura de pixels entre as classes. Esse 

procedimento, entretanto, será melhor detalhado adiante, numa seção destinada à 

discussão de questões metodológicas do capítulo (seção 6.4: Considerações sobre a 

Metodologia) 

 

6.2. Resultados  

 O processo de distinção das paisagens locais nas imagens de satélite foi o 

primeiro desafio para a análise dos usos e da cobertura da terra na área de estudo - 

sendo esta bastante diversificada, principalmente no que diz respeito à cobertura 

vegetal.  Assim, as diferentes paisagens foram organizadas em nove classes, e mais 

duas para desambiguação, cuja descrição é apresentada a seguir: 
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a. Unidades de Paisagem identificadas na APA do Pratigi   

1. Floresta Ombrófila 

 A classe "floresta ombrófila" foi utilizada para designar de maneira 

genérica as formações de floresta ombrófila com palmeiras, floresta ombrófila 

densa e densa aluvial e floresta ombrófila submontana, que ocorrem na área 

de estudo. Do ponto de vista da reflectância, essas formações distinguem-se 

umas das outras de maneira muito sutil, assumindo, todas elas, tonalidades 

próximas ao laranja escuro (na composição colorida adotada), tendo sido, por 

esta razão, agrupadas numa mesma classe (figura 32).  

 

Figura 34: Fotografia de uma área de floresta ombrófila e visualização correspondente 

à essa classe na imagem de satélite (composição colorida R4;G5;B7).  

2. Manguezal 

 As áreas de manguezal podem ser distinguidas nas imagens de satélite 

por apresentarem uma coloração laranja amarronzada, bastante escura em 

virtude da grande quantidade de água presente nesse ecossistema (a água 

apresenta-se na cor negra na composição colorida adotada) (figura 33).   

 

Figura 35: Fotografia de uma área de manguezal e visualização correspondente à 

essa classe na imagem de satélite (composição colorida R4;G5;B7).  
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3. Restinga 

 As áreas de restinga, características da porção litorânea da área de 

estudo, assumem a coloração azul claro (figura 34). Por se tratar de regiões de 

areia, a reflectância dessas áreas podem confundir-se com as regiões de solo 

exposto das porções mais interioranas da área de estudo, assim como com as 

áreas urbanas.  

 

Figura 36: Fotografia de uma área de restinga e visualização correspondente à essa 

classe na imagem de satélite (composição colorida R4;G5;B7).  

4. Vegetação de Restinga 

 As áreas de restinga podem apresentar-se recobertas por uma 

vegetação rala e rasteira, que assume uma coloração azul alaranjada nas 

imagens de satélite (figura 35). Manchas de floresta ombrófila também podem 

ser encontradas sobre esse terreno arenoso (figura 36). Da mesma forma, 

monocultivos de coqueiros podem ocorrer na porção próxima à faixa de praia. 

 

Figura 37: Fotografia
27

 de uma área de vegetação de restinga e visualização 

correspondente à essa classe na imagem de satélite (composição colorida R4;G5;B7).  

                                                           
27

 Arquivo IDES (2000) 
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 Esses monocultivos refletem na cor laranja clara, semelhante à cor 

apresentada pelos consórcios de espécies arbóreas. Entretanto, optou-se 

nesse trabalho por restringir a classe "vegetação de restinga" à vegetação rala 

e rasteira sobre as faixas de restinga da porção litorânea da área de estudo, 

uma vez que as outras formações vegetais ocorrendo sobre a restinga podem 

ser melhor expressas em outras classes. 

 

Figura 38: Mancha de floresta ombrófila sobre a restinga no ecopólo III. É possível 

observar a vegetação de restinga (rala e rasteira) ao redor da mancha florestal. 

5. Consórcio/Monocultivo de Espécies Arbóreas e Capoeiras 

 Os consórcios de espécies arbóreas são formações vegetais 

comumente encontradas na área de estudo, principalmente nos ecopólos I e II, 

e sua composição é bastante variável (como exposto no capítulo V). 

Atualmente os consórcios de cacau e seringueira, e de cacau, seringueira e 

bananeira, vem sendo bastante adotados, mas uma infinidade de variações, 

incluindo espécies nativas ou introduzidas também podem ser encontradas. 

Sendo agrupamentos arbóreos menos estratificados e menos densos, tais 

consórcios assumem uma coloração laranja claro na composição colorida 

adotada, em contraste com o laranja escuro das formações de floresta 

ombrófila (figura 37). Observou-se ainda que essa coloração é a mesma 

apresentada pelos coqueirais e piaçavais do ecopólo III, e também pelas 
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regiões de floresta ombrófila em regeneração - chamadas localmente de 

"capoeiras", também menos densas que as formações de floresta ombrófila 

originais. Todas essas formações florestais pouco densas, não podendo ser 

corretamente diferenciados do ponto de vista da reflectância pelo algoritmo 

classificador adotado, foram agrupados sob a classificação genérica 

"Consórcio/Monocultivo de Espécies Arbóreas e Capoeiras". 

 

Figura 39: Fotografias de consórcios de espécies arbóreas (bananeira e cacau; e 

cacau e seringueira, respectivamente) e visualização correspondente à essa classe na 

imagem de satélite (composição colorida R4;G5;B7).  

6. Agricultura Convencional/ Pasto 

 Equivale às áreas onde se pratica agricultura convencional (não 

consorciada), a exemplo do plantio da mandioca, assim como às áreas com 

solo exposto para posterior cultivo, e também aos pastos abandonados, 

recobertos por espécies vegetais ruderais (pioneiras no processo sucessão 

vegetacional). Dada a exposição do solo, ou seu recobrimento apenas parcial 

por espécies herbáceas ou arbustivas, essas áreas refletem uma coloração 

azul clara na composição colorida adotada, podendo ser confundidas com 

áreas de restinga ou de vegetação de restinga pelo algoritmo classificador 

(figura 38).     



124 

 

 

Figura 40: Fotografia de uma área recoberta com pasto e visualização correspondente 

à essa classe na imagem de satélite (composição colorida R4;G5;B7).  

7. Área Urbana/ Estradas 

 A área urbanizada dos municípios da região reflete em azul, como pode 

ser visto a seguir (figura 39). Embora essa coloração possa ser confundida 

com áreas de solo exposto, sua separação é possível graças ao formato 

irregular das manchas urbanas.  

 

Figura 41: Fotografia do monicípio de Ituberá e visualização correspondente à classe 

"área urbana" na imagem de satélite (composição colorida R4;G5;B7).  

 Foram criadas, ainda, duas classes funcionais para responder à demandas 

técnicas do processo de classificação. A designação dessas classes evitou que pixels 

referentes aos elementos e fenômenos por elas expressos fossem erroneamente 

enquadrados em outras classes, interferindo na acurácia dos mapas. São elas:  

1. Cobertura de Nuvens (apresentando coloração branca); 

2. Sombreamento de Nuvens/ Corpos D'água (apresentando coloração negra);   
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b. Uso e Cobertura da APA do Pratigi entre 1991 e 2010  

 Os mapas resultantes são apresentados a seguir, mostrando uma visão geral 

da área de estudo (figuras 40, 41 e 42), e também uma visão comparativa por ecopólo, 

para uma apreciação mais detalhada (figuras 43, 44 e 45).  

 

Figura 42: Mapa de Uso e Cobertura da APA do Pratigi, no ano de 1991. 

 O mapeamento revela o processo de fragmentação florestal na área de estudo, 

excepcionalmente nos ecopólos I e II, nos quais as formações de floresta ombrófila 

ocorrem em manchas, muitas delas descontínuas. A exceção é observada no ecopólo 

III, onde encontra-se uma grande mancha florestal. Esta é descrita na literatura 

(ROCHA, 2010) como a maior mancha contínua de Mata Atlântica do estado da Bahia, 

já tendo sido citada no Capítulo 02 (Área de Estudo) deste trabalho. 
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Figura 43: Mapa de Uso e Cobertura da APA do Pratigi, no ano 2000. 

  Observa-se ainda que o processo de fragmentação é mais severo no 

ecopólo I, onde as manchas são menores e mais desconectadas. Também é marcante 

a presença dos consórcios de espécies arbóreas nas paisagens da APA, sendo, junto 

com "foresta ombrófila", a classe mais representativa.  

 Quando comparados, os mapas das três épocas revelam um processo de 

diminuição da classe "agricultura convencional/ pasto", e sua substituição paulatina 

pela classe "consórcio/ monocultivo de espécies arbóreas e capoeiras", o que é 

condizente com a análise realizada no capítulo anterior, no qual as entrevistas 

evidenciaram a importância dos consórcios para a agricultura local, além da sua 

adoção por um número crescente de trabalhadores rurais em suas propriedades. 
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Figura 44: Mapa de Uso e Cobertura da APA do Pratigi, no ano 2010. 

 As regiões de floresta ombrófila, mais ou menos estacionárias entre 1991 e 

2000, apresentam aumento de área no mapa de 2010, revelando uma maior 

conectividade entre as manchas. Uma possível explicação pode ser o processo de 

regeneração de áreas de capoeiras.  

 Observa-se também o avanço dos consórcios na porção oeste do ecopólo III - 

contígua ao ecopólo II, o que sugere que a cultura dos consórcios, característica das 

regiões continentais da APA, pode estar ganhando força também na sua porção 

litorânea. Entretanto, como os monocultivos de palmeiras (seja piaçava, coqueiro ou 

dendezeiro) também são representados dentro desta classe, essa hipótese 

necessitaria de maiores investigações em pesquisas futuras. 
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Figura 43: Mapas de uso e cobertura do Ecopólo 01 da APA do Pratigi para os anos 1991 (A); 

2000 (B); e 2010 (C).  
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Figura 46: Mapas de uso e cobertura do Ecopólo 02 da APA do Pratigi para os anos 1991 (A); 

2000 (B); e 2010 (C).  
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Figura 47: Mapas de uso e cobertura do Ecopólo 02 da APA do Pratigi para os anos 1991 (A); 

2000 (B); e 2010 (C).  
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6.2 Considerações sobre o Capítulo 

 Com base na comparação entre os mapas, é possível inferir que a conversão 

da área de estudo em UC vem apresentando resultados positivos no que diz respeito  

à regeneração de formações de Mata Atlântica., uma vez que áreas antes ocupadas 

por agricultura convencional ou pasto vem se convertendo em floresta. O mesmo se 

pode dizer com relação áreas recobertas por consórcios ou capoeiras nos mapas de 

1991 e 2000, e que no mapa de 2010 também apresentam-se como floresta ombrófila, 

evidenciando que os processos de sucessão vegetacional vêm sendo resguardados 

na área de estudo.   

 A importância dos consórcios como elemento das paisagens também torna-se 

explícita através da análise dos mapas, sendo que em algumas porções da área de 

estudo os consórcios chegam mesmo a constituir a matriz da paisagem. Nesse 

sentido, uma comparação entre as áreas ocupadas pelas diferentes classes poderia 

subsidiar análises mais pormenorizadas da interação entre as paisagens locais, 

incluindo a identificação das classes matrizes em cada ecopólo, e mensuração da 

razão entre a matriz e as outras classes. Desta forma, sugere-se a realização de 

estudos futuros que contemplem uma análise também quantitativa das alterações de 

uso e cobertura de terra na APA do Pratigi, para além da análise qualitativa aqui 

desenvolvida. 
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CAPÍTULO FINAL: Modelagem Espacial da História Ambiental da APA do Pratigi 

 O território que integra a A APA do Pratigi corresponde a uma região de 

ocupação antiga, que remonta à própria ocupação inicial do território brasileiro, ainda 

no século XVI. Adjacente à sesmaria de propriedade da ordem católica Jesuíta 

conhecida como Fundo das Doze Léguas, área extensa que esteve sob a 

administração dos jesuítas por cerca de duzentos anos, até que as Reformas 

Pombalinas do Estado Português puseram fim à atuação catequista  desta ordem 

religiosa na Colônia. Os aldeamentos por eles organizados, de forma geral, ou foram 

abandonados ou passaram às mãos dos moradores, indígenas e não indígenas, das 

vilas organizadas em tornos dos colégios. 

 Sob a organização dos jesuítas, o Fundo das Doze Léguas e seu entorno 

forneceu madeiras para a construção naval, tomando parte da cultura de estaleiros 

que floresceu localmente, e também forneceu víveres para os engenhos do recôncavo, 

excepcionalmente mandioca - cultivo indígena bem absorvido pelos colonizadores. Tal 

organização produtiva é demonstrativa do dinamismo econômico não apenas do 

Fundo das Doze Léguas mas também de toda a região que viria a ser conhecida como 

Baixo Sul, como já assinalado por Dias (2007; 2011).     

 No século XIX, entretanto, a crise da agricultura no Nordeste e a conseqüente 

decadência dos engenhos - principais consumidores da produção de mandioca, viria a 

desarticular a economia local. Além disso, a vinda da corte portuguesa para o Brasil 

em 1808, assim como a independência do Brasil, proclamada em 1888, concorreram 

para enfraquecer a atividade de construção naval, cuja maior demandante era a 

marinha portuguesa.   

 Tais mudanças conjunturais legaram a região a um período de ostracismo que 

durou cerca de cem anos. As informações obtidas através da História Oral levam-nos 

a acreditar esse período foi suficiente para garantir a recomposição das matas, uma 

vez que os relatos que remontam ao início do século XX dão conta de uma floresta 

pujante, que abrigava uma fauna rica e aparentemente equilibrada. Considerando-se o 

período em que as matas da região foram exploradas seletivamente atendendo à 

demanda por madeiras nobres para a construção naval, depreende-se que tais matas, 

embora em processo avançado de regeneração, possivelmente tiveram sua 

composição florística alterada, tanto no que diz respeito à riqueza quanto à 

diversidade de espécies arbóreas. Não obstante, tais alterações parecem não ter 

comprometido os serviços ecológicos prestados pelas formações florestais.     
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 Já no início do século XX houve a introdução da cultura do cacau, plantado 

tanto à pleno sol quanto no sistema de cabruca na área correspondente ao atual 

ecopólo I da APA do Pratigi, e que marca início do processo de alterações mais 

recentes na área. Será ao longo deste século que transcorrerão as modificações mais 

dramáticas para a definição da atual configuração das paisagens da área, 

excepcionalmente a partir das décadas de 1950 e 1960, quando a chegada de 

grandes investimentos ligados ao capital nacional e internacional mudam 

drasticamente a fisionomia das formações florestais locais, a reboque de alterações da 

estrutura fundiária local. 

 É principalmente o largo desmatamento promovido por tais investimentos, 

seguido pelo replantio de espécies exóticas, que responderá pelo caráter de mosaico 

das manchas remanescentes de floresta ombrófila, principalmente no ecopólo II. O 

ecopólo III, mais diferenciado por situar-se no litoral, apresentará um padrão diferente 

de alterações. Aí assume importância os plantios de piaçava, que tornam-se 

marcadores de paisagem. Na figura abaixo temos a esquematização dos eventos 

anteriormente citados na forma de linha do tempo (figura 46). 

 

Figura 48: Linha do tempo dos eventos marcantes para a História Ambiental da APA do Pratigi 

desde o século XVI até a atualidade. 

 

 A exemplo do mapeamento realizado no capítulo VI - que demonstrou a 

configuração mais recente das paisagens que constituem a APA do Pratigi, julgamos 

pertinente para o processo de construção da História Ambiental da área a 

representação do ponto de vista espacial também das paisagens descritas nos 
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capítulos IV e V, e brevemente retomadas acima. Entretanto, a demonstração espacial 

das modificações ambientais que ocorreram até 1991 (ano do primeiro mapa de uso e 

cobertura elaborado), esbarra na falta de imagens orbitais ou sub-orbitais que 

ofereçam suporte ao mapeamento. Tal entrave torna-se tão mais importante quanto 

mais regredimos no tempo, e nos deparamos com o desafio de mapear cenários de 

séculos anteriores, que remontam ao período de colonização inicial da área de estudo.   

 Em vista de tal desafio, optou-se por desenvolver uma modelagem regressiva. 

Para tanto, os mapas recentes foram alterados com base no conhecimento teórico 

sobre o histórico de modificações da área de estudo, de forma que passassem a 

expressar os usos e coberturas em períodos anteriores. Para tanto utilizou-se o 

software ArcGIS 9.3, no qual as propriedades dos mapas foram ajustadas 

graficamente, substituindo-se as classes de uso e cobertura recentes pelos usos e 

coberturas que os precederam historicamente, e que já haviam sido demonstrados nos 

capítulos anteriores.      

 Foram elaborados quatro mapas regressivos, relativos ao século XVI (1500), 

século XIX (1800) e século XX (1900 e 1960). Tais mapas se propõem tão somente a 

apresentar uma visão de como se apresentaria, de forma bastante geral, a paisagem 

da área da APA do Pratigi em torno de tais períodos. Para efeito desse mapeamento, 

as classes "restinga" e "vegetação de restinga" foram unificadas numa só: "restinga", 

uma vez que, dado o caráter dinâmico de ambas as classes - localizadas em 

ambientes sedimentares, não seria possível inferir realmente a sua configuração em 

períodos anteriores.  As outras classes mantiveram-se iguais. Os esquemas que 

serviram de guia para o ajuste dos mapas para cada período são apresentados a 

seguir, e devem ser apreciados com base no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

→ = tende a 

FL = Floresta Ombrófila  

M = Manguezal 

R = Restinga 

C = Consórcio/ Monocultivo de Espécies Arbóreas e Capoeiras 

A = Agricultura Convencional/ Pasto 

AU = Área Urbana 

AD = Área Desmatada 

Eco = Ecopólo 

 



135 

 

 O mapa de 1991 foi utilizado como base para as regressões, por ser este o 

mais antigo disponível nesta pesquisa.  

1500: 

 Tendo em vista a informação coletada através das fontes históricas em 

capítulos anteriores, considerou-se que as áreas atualmente recobertas por consórcios 

ou por agricultura corresponderiam a áreas recobertas por Floresta Ombrófila no início 

da colonização portuguesa. Não havendo ainda a constituição de cidades, considerou-

se, forma análoga, que as áreas atualmente mapeadas como área urbana, também 

corresponderiam a áreas ocupadas por floresta.  

 Esta configuração seria válida tanto para o Ecopólo I quanto para o II, já que 

estes apresentam características ambientais semelhantes. Já no ecopólo III, 

ambientalmente diferenciado em função sua localização litorânea, considerou-se que 

suas classes atuais assentam-se onde antes havia a presença de manguezais ou 

restinga. Como não há indícios que os consórcios ou a agricultura sejam, ou tenham 

sido, alguma vez realizados em áreas aterradas de manguezal ou sobre a restinga, 

considerou-se que essas atividades desenvolveram-se onde antes havia floresta 

ombrófila. As áreas urbanas do ecopólo III, por sua vez, desenvolveram-se em áreas 

adjacentes ou mesmo sobre formações de manguezal. Por esta razão, a "classe área 

urbana" nesse ecopólo foi substituída no mapa pela classe "manguezal". 

 O processo de ajuste das classes no mapa é esquematizado a seguir, bem 

como a representação espacial resultante (figura 47):  

 

 

 

1800:

 Apesar do volume de informações contidas nas fontes históricas sobre os 

Cortes Reais de madeiras na região, estas não forneceram dados espaciais que nos 

permitissem localizar de maneira precisa as áreas desflorestadas entre os séculos XVI 

e XVIII. Entretanto, sabendo que a legislação relativa aos Cortes Reais reservava para 

a Coroa as margens dos rios, é possível apontar, ao menos essas áreas, como áreas 

Eco I e II: 

C → FL 

A → FL 

AU → FL 

Eco III: 

C → FL 

A → FL 

AU → M 

Eco I = Eco II 

Eco I e II ≠ Eco III 
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exploradas, e portanto, desmatadas, ainda que parcialmente (uma vez que só 

interessava à Coroa as "madeiras de lei").  

 Como já exposto no capítulo IV, o influxo da produção agrícola no Nordeste no 

século XIX - diretamente ligado à crise neste setor, fez decrescer a economia do Baixo 

Sul e oportunizou a recuperação de áreas florestais antes exploradas. Em função 

disso, considerou-se que as áreas anteriormente desmatadas - e sujeitas a um manejo 

menos agressivo durante cerca de um século, possivelmente recuperaram uma 

fisionomia de floresta ombrófila ao longo do século XIX. Considerou-se também que a 

classe "consórcio", quando ocorrendo no ecopólo III, equivalia às plantações de 

piaçava realizada pelas comunidades quilombolas da região, e por isso esta classe foi 

mantida no ecopólo III do mapa resultante. Quando às outras classes, seguiu-se o 

mesmo esquema utilizado para o mapa de 1500 (figura 48): 

1900: 

 Por volta de 1900, com o início do ciclo do cacau, a área passa a apresentar 

modificações mais pronunciadas, notadamente no ecopólo I, onde esta cultura chega 

primeiro, influenciada pela realidade econômica do sul da Bahia. Neste ecopólo, 

considerou-se que as áreas atualmente ocupadas por consórcios foram aquelas onde 

a floresta foi derrubada para o plantio do cacau a pleno sol, ou onde este foi plantado 

no sistema cabruca, com sombreamento promovido por árvores nativas.  

 O ecopólo II, entretanto, ainda permanece com a mesma configuração 

demonstrada nos mapas anteriores, uma vez que a pesquisa revelou que as 

modificações nessa porção do território da APA só passaram a ser significantes a 

partir da metade do século XX. Da mesma forma, o ecopólo III mantêm a mesma 

configuração anteriormente apresentada, uma vez que não há indícios de que a 

ocupação pelas comunidades tradicionais tenha provocado alterações significativas na 

cobertura original até então. 

 À esta altura, entretanto, a ocupação já estava consolidada na forma de 

povoados ou vilas, que viriam a se tornar municípios algumas décadas depois. Por 

esta razão optou-se por manter a classe "área urbana" nos três ecopólos, mesmo 

sabendo que estas provavelmente ocupavam uma área menor nessa época. Optou-se 

também por manter a classe consórcio no ecopólo III, por acreditarmos que esta 

equivale às plantações de piaçava  (figura 49).       
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1960: 

 Em vista da grande quantidade de informações disponíveis para o século XX 

(apresentadas no capítulo V), foi possível elaborar um mapa também para a década 

de 1960, período a partir do qual houveram as modificações mais radicais de uso e 

cobertura da área, principalmente no ecopólo II. Nessa porção, as áreas atualmente 

ocupadas por consórcios e por agricultura foram substituídas pela classe "área 

desmatada" (AD) (figura 50). A partir daí, os mapas podem ser apreciados em 

conjunto com os mapas do capítulo VI. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O exame da História Ambiental da APA do Pratigi revela o quanto o histórico de 

modificações ambientais está atrelado aos processos econômicos que se desenrolam 

nas sociedades, corroborando a tese de Worster (2003), para quem os modos de 

produção podem ser encarados enquanto fenômenos ecológicos. Isso é visível desde 

o princípio da ocupação do território da APA, quando os interesses da coroa 

determinaram quais os recursos seriam utilizados e de qual maneira - no caso, os 

recursos florestais madeiráveis para fins navais, até os décadas mais recentes, 

quando o ciclo econômico do cacau e a conjuntura econômica de industrialização 

nacional determinaram a apropriação de grandes extensões de terra e alteração da 

cobertura das mesmas. Examinando os mapas regressivos da área, fica evidenciado a 

influência determinante da cultura do cacau no ecopólo I, do II o desmatamento e 

posterior plantio de exóticas no ecopólo II, e do o plantio e  adensamento de piaçavais 

no ecopólo III, além da manutenção da floresta não fragmentada, característica da 

ocupação por comunidades tradicionais. Observa-se assim, que além das físicas, os 

ecopólos também diferenciam-se do ponto de vista do seu histórico de ocupação. 

 No que tange à atuação da APA, em que pese sua criação recente, esta já 

demonstra uma influência positiva no sentido da promoção da recuperação de áreas 

desflorestadas, como demonstrado no capítulo VI. Deixamos aqui a sugestão de 

pesquisas posteriores, que foquem a avaliação da criação desta UC também do ponto 

de vista social.     

Eco I ≠ Eco II ≠ Eco III Eco I: 

C → Cacau 

A → FL 

AU → AU 

Eco II: 

C → FL 

A → FL 

AU → AU 

Eco III: 

C → FL 

A → FL 

AU → AU 
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Figura 49: Mapa regressivo da área de estudo para o ano de 1500, 

estimando como seria a paisagem da área antes da ocupação portuguesa. 

 

 

Figura 50: Mapa regressivo da área de estudo para o ano de 1800, 

mostrando as áreas de floresta ombrófila recuperadas após a fase mais 

intensa de extração de madeira nos dois séculos anteriores. Destaca-se 

também as áreas marginais aos rios, protegida pela legislação dos Cortes 

Reais 
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Figura 49: Mapa regressivo para a década de 1900. Destaque para a 

modificação que a introdução do cacau representou para a região.  

 

 

Figura 50: Mapa regressivo para a década de 1960. Destaque para a 

modificação representada pela atividade madeireira.   
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ANEXO 01: 

Aprovação do Comitê de Ética 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu me chamo Rafaela Sousa Gonçalves, e sou estudante de mestrado na Universidade Estadual 

de Feira de Santana (UEFS). Nesse curso estou fazendo uma pesquisa chamada "APA do Pratigi - 

Modelando o Tempo e o Ambiente: História Ambiental como Suporte para Gestão de Conflitos". A 

orientadora desde projeto é a professora Marjorie Csëko Nolasco, do departamento de Ciências Exatas da 

UEFS (DEXA). Com essa pesquisa nós queremos conhecer melhor a história das comunidades e dos 

moradores da APA do Pratigi, saber como as pessoas da região usam os recursos da natureza, como 

plantas, animais e até a água, por exemplo. Também gostaríamos de saber o que mudou na paisagem da 

região nos últimos cinqüenta anos, seja na roça ou na cidade. Para isso precisamos fazer entrevistas com 

moradores antigos, que possam nos contar um pouco sobre a história das suas vidas, com o que 

trabalhavam ou ainda trabalham, e como era a vida por aqui antigamente. A partir dessas entrevistas, nós 

esperamos poder comparar como era o ambiente da região antes e como ele está agora, e assim 

identificar se existem problemas em relação ao meio ambiente, e o que poderia ser feito para resolver.  

As entrevistas que eu realizar serão gravadas num gravador de voz, e essa gravação ficará 

guardada no Laboratório de Estudos Ambientais (LEA) na UEFS, por um período de cinco anos. Quando 

esse prazo terminar elas serão destruídas. As entrevistas servirão apenas para essa pesquisa, e não 

serão repassadas para pessoas não envolvidas. O seu nome não será divulgado, nem informações 

pessoais de sua vida, e a sua entrevista será identificada por um número. Existem riscos para você e para 

os outros participantes do estudo, porque as entrevistas podem tomar um pouco do tempo de vocês, e 

além disso, você pode não se sentir confortável com a entrevista ou com as minhas observações. Para 

atrapalhar o mínimo possível o seu trabalho e os seus afazeres, as entrevistas serão feitas em horários 

combinados e no lugar que for melhor para você, garantindo o sigilo e a sua privacidade. Além disso, eu 

devo observar a comunidade onde você mora, para que eu possa conhecer as características do 

ambiente.  

Se você concordar em ser entrevistado por mim, e também concordar que eu grave a nossa 

entrevista, peço que assine esse termo em duas vias, para que tanto você quanto eu possamos ter esse 

nosso compromisso registrado. Uma via fica com você, e a outra via fica comigo. Se depois de ter sido 

entrevistado você desistir e não quiser mais que eu use a sua entrevista, basta me avisar, e eu a retiro da 

pesquisa.  Não haverá nenhum prejuízo para você nesse caso. Este é um direito seu. Se você tiver 

alguma dúvida, ou precisar conversar comigo, pode ligar para o Mestrado em Modelagem em Ciências da 

Terra e do Ambiente, na UEFS, onde eu estudo. O número é (75)3161-8371, e o endereço é: UEFS, 

Avenida Transnordestina S/N – Bairro Novo Horizonte, CEP: 44036-900, Feira de Santana-Bahia, Prédio 

do PPGM.  

Local:                                                                                                 Data: 

_____________________________ 
Pesquisadora 

_____________________________ 
Entrevistado
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Anexo 03: 

Processamento de Fibras de Piaçava na Comunidade 

Quilombola de Boitaraca - Município de Nilo 

Peçanha/BA 
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 Após o corte, as fibras passam primeiramente por um processo manual de 

separação (A), e depois procede-se a uma limpeza da fibra para classificação, com o 

auxílio de um pente ou ancinho metálico (SILVA, 2003) (B e C), sendo posteriormente 

amarradas em fardos para a comercialização (D e E). 

 

 

 


