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FISIONOMIA, ESTRUTURA E CONOICDES 
ECOLDGICAS VA VEGETAC~O 

VA REGIXO CACAUEIRA BAIANA 
FO LHA POTI RAGU~ 

10ao Bapt~ta Soa~e4 de Gouvea* 

A Folha Potiragua, unidade 
da Carta da Vegetac;ao e Condi
c;oe s Ecologicas da Regiao Ca
caueira Baiana represente, em 
escala geografica, a distribuic;ao 
e 0 arranjo da fisionomia e es
trutura da vegetac;ao, buscando 
correlac;oe s de natureza ecologi
ca, atraves 0 estudo dos fatores 
ambientais. 

Compreende wna carta prin
cipal, situada entre os paralelos 
de 15 0 27' e 15 0 57' S e os meri
dianos 39030' e 40 0 00' W de 
Greenwich (Figura 1), com uma 
area total aproximada de 2.494 
krn 2 , enquadrada por cartoes ou 
mapas anexos. 

Do ponto de vista fitogeogra
fico mostra, ah~m de diversida
de s de e strutura s, uma variac;ao 
de forma<;oe s, no sentido Le ste
Oe ste e Norte-SuI da Floresta 
Perenifolia Higrofila a Floresta 
Subcaduc ifolia Tropofila. 

MATERIAL E MlTooo 

A base cartografica des s e 
trabalho foi constitulda por wn 

mapa planimetrico nao controla
do, obtido atraves do uso de foto
grafias aereas verticais na esca
la media de 1 :25. 000, realizadas 
no ano de 1964 por Aerofoto Nati
vidade Ltda., em filme pancroma
tico com wna camara aerofoto
grametrica Fairchild de distancia 
focal igual a 153mm, a uma altura 
de voo em torno de 3.825 metros. 

o material utilizado na con
fecc;ao final do mapa em preto e 
branco foi papel de tipo Schoeller 
Durex. 
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Figura 1 - Localiza~ao da are a 
de trabalho. 

iii Geografo, Divi.io de Botanica, CEPEC, ltabuna, Bahia, Bra.U. 

5 

, 



Empregaram-se, nesse tra
balho, c rite rio s de identific ac;ao, 
classificac;ao e delimitac;ao de ti
pos de vegeta~ao, definidas pela 
sua fisionomia e pela sua e stru
tura, numa visao de amplitude 
geografica com uma necessaria 
orientac;ao integrativa, buscando 
sempre as correla~oes entre a 
vegetac;ao e os fatore s do meio 
re sponsaveis por sua distribui
~ao espacial. 

A etapa preliminar do traba
lho consistiu no levantamento bi
bliografico existente sobre a re
giao, seguida dos trabalhos de 
fotointe rpreta~ao. 0 c ontrole de 
campo deu-se pelas estradas e 
caminhos existentes, que foram 
percorridos em sendito N - S e 
L-W, conforme a Figura 2. 
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Utilizou- se uma sim bologia 
g rafic a com dife re nte s t onalida
de s de preto, ao se de screver e 
separar a vegeta~ao e spontanea e 
aqueia introduzida pelo Homem. 

A Carta da Vegeta~ao repre
senta, aiem da vegeta<;ao em si, 
os fatores do meio responsaveis 
por sua distribui<;ao e spa cia 1, 
proporcionando, portanto, wn es
tudo de rela<;ao com 0 m eio f{si
co e baseando- se, em parte, nos 
criterios fotogrametricos estru
turais, am bientais e e stacionais 
de fotointe rpreta~ao de Toulouse 
(1 ]), com adapta~oe s as condi
t;oes tropicais brasileiras e ser
vindo-se, tambem, da experien
cia obtida em trabalhos anterio
res (2, 6, 7). 

Em areas proximas e muito 

, ... 

m.~l. , " ... , 
\ ~ / .... ~ "-1 ~- " ---" '</ 

pequenas,ocupadas 
com. capoeiras e 
pastagens, nao po
dendo ser indivi
dualm.ente repre
s entada s , adotou
s e 0 sis t e m.a de fa i -
xas paraleIas, que 
expresi;assem a s 
combina<;oe s de s
sas unidades sob a 
forma de mosaico. 
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Figura 2 - Intinerario das excursoes de controle 
de cam.po e coleta de m.ater ial de bo
tanica. 
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RESULTADOS 

Com. a meto
dologia empregada 
obteve -se um.a car
ta principal corn os 
tipos eco -fisiono
micos e estruturais 
de vegeta~ao, na es
cala de 1: 100. 000 e 
s e i s car toe sou rna -
pas na escala de 



1:500.000, que acompanham a 
carta principal, fornecendo in
formac;oe s relativas a: 

a) Geologia e Litologia (Compila
do de Souto e Bezerra (13); 

b) Geom orfologia; 
c) Solos (Compilado de Carvalho, 

F . R. et al (3); 
d) Bioclima; 
e) Distribuic;ao Geral dos Ecos

sistemas; 
f) Agricultura. 

Os Fatores do Meio 

Geologia 

Ressaltam nas unidades geo
logicas identificadas, tomando-se 
por base 0 trabalho de senvolvido 
por Souto e Bezerra (13) numa 
seqUencia estratigrafica, as ro
chas do provavel Pre Cambriano 
Medio, onde e stao englobadas to
das as rochas pertencentes ao 
embasamento cristalino da area, 
salientando-se os gnaisses porfi
roblasticos e migmatitos, granu
litos acidos e basicos, migmati
tos xistos, que se estendem num 
sentido geral N -S, acompanhando 
a bacia Metassedimentar e alar
gando-se nas margens do Rio Je
quitinhonha na direc;ao L est e
Oeste. 

" . . Macic;os granltlcos e granl-
to s g na iss e s form am 0 sal inha
mentos de serras mais a Oeste. 
Proximo a Potiragua e encaixado 
entre granulitos e gnaisses, ro
chas alcalinas que se estendem 
na direc;ao N -S, ate alem do Rio 
Pardo, conforme afirmam aque
les autores (13). 

A Nor-Nordeste da Folha, 
o cor rea formac;ao metas sedi-
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mentar Agua Preta, do provavel 
Pre Cambriano Superior, consti
tUlda por f i lit 0 e metasiltitos, 
que, conforme foi constatado por 
aqueles autores (13) sao, frequen-

• temente, quartzozos com raras 
intercalac;oe s de rochas carbona
tadas, dolomitos e calcarios car
bonosos. 

Mais em direc;ao Oeste, esta 
a mais recente das formac;oes da 
bacia metassedimentar, a Serra 
do Paralso, sendo formada por 
dolomitos azulados ou bra nco s 
com nlveis raros de meta-calca
rios, tendo esta formac;ao, na sua 
parte Sudeste, uma zona de mar-

'" . more roseo e clnza. 

A formac;ao da Serie Barrei
ra s no Sul-Sudete s da F olha, e 
constitulda por intercalac;oes de 
areias conglomeraticas com ca
madas de seixos de quartzo de 
veio e alguns nlveis argilosos. 

o quaternario de coberturas 
de areias inconsolidadas, e for
mado pelos aluvioes arenosos do 
Rio Jequitinhonha muito micace
os, que apresentam estratifica
c;oe s cruzadas. 

Geomorfologia 

Essa area abrange duas uni
dade s do relevo do Leste brasi
leiro, a do litoral e ados primei
ros de g r a u s dos patamares da 
encosta (9), com duas paisagens 
geomorfologicas principais cor
respondentes as areas de relevo 
aplainado e as de ondulado e mo
vimentado, com nltidas varia<soes 
morfoclimaticas. 

Caracteriza-se a 
por apresentar urna 

primeira 
superflcie 



seniI, arrasada, em euja e stru
tura do embasamento cristalino, 
segundo King, citado por Morei
ra (9), deu-se urn trabalho mo
delador e nivelador de erosao do 
cicIo Paragua~u da parte Oeste 
da Folha. 

o relevo de tipo ondulado e 
formado por colinas que apresen
tam topos aplainados com altitu
de s medias em torno de 25 a 50m, 
ao passo que nas areas de relevo 
movimentado, ja ocorrem peque
nos alinhamentos formando cris
tas monoelinais. 

Os tabuleiros, de idade ter
ciaria, loealizados no Sul-Sude s
te, apresentam urna superflcie 
uniforme, tabuliforme, fato esse 
destacado atraves das ruturas de 
declive e modelados quando do 
cicIo de erosao das Velhas no 
terciario superior (9). 

Nurna dire~ao geral Norte
SuI, os falhamentos constituem 
escarpas de linhas de falhas que 
separam 0 cristalino dos metas
sedimentos, formando e struturas 
em b I 0 e 0 do tipo tectonica de 
tensao (13), produzidos por es
for~os tectonicos com a erosei'o 
trabalhando 0 espelho de falha, 
achando-se, por vezes, a antiga 
falha recuada e rebaixada, nao 
bern definidas em rela~ao a linha 
da falha original. 

Pequenas linhas de cristas 
monoclinais do embasamento, 
surgem a Oeste com estruturas 
inelinadas e vertentes assimetri
cas. Fraturas causadas pelo e s
for~o tectonico adaptam parte do 
curso do Rio Pardo e rios encai
xados as rochas de embasamento 
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c ristalino, completam 0 quadro 
morfologico. 

Bioclima 

Galvao (4), estudando as re
gioe s bioclimatica s brasileiras 
de aeordo com a clas sifica~ao de 
Gaussen e aplicando 0 lndice xe
rotermico de Bagnouls e Gaussen, 
registrou para a area considera
da 0 climaEquatorial com a tem
peratura do mes mais frio supe
rior a 20 0 e; urn longo e contlnuo 
perlodo quente com fraca ampli
tude term ica anual, caracterizan
do-se por um estado higrometri
co elevado e urnidade relativa 
anual da ordem d~ 800/0, sem pe
rlodo seeo sendo, portanto, urn 
clima nitidamente marltimo. 

Na parte mais interior do li
toral, ha urna varia~ao para eli
rna de tipo Tropical Que n tee 
Sub-Seco com urn per(odo seco 
que abrange de l;l!l1 a dois me se s 
consecutivos e temperatura do 
mes mais frio superior a 1 OOC. 

Correspondem esses elimas, 
segundo Galvao e Nimer (5) aos 
climas Af e Am da classifica~ao 
de K6ppen. 

A ocorrencia de chuvas na 
faixa litoranea e sta condicionada 
ao comportamento da massa Tro
pical Atlantica e da Equatorial 
Continental no decorrer de todo 0 

ano, com 0 predom(nio da massa 
Tropical Atlantica, que no verao, 
quando do seu recuo para Leste, 
impulsionada pela massa Equato
rial Continental, ocasiona fortes 
chuvas e trovoadas (10). 



o avanc;o da Frente Polar, no 
"'to seu ramo marl lmo, causa 0 sec-

cionamento da massa T r 0 pic a 1 
Atlantica (10), acarretando 0 a
parecimento das chamadas "ca
lhas induzidas" ou linha de insta
bilidade tropical, provocando as 
chuvas de inverno. 

U so dos solos 

Com base em dados obtidos 
na delimitac;ao e avaliac;ao das 
dife rente s unidade s de oc upac;ao 
do solo enos e studos pedologi
cos, constata-se que sao poucas 
as atividades agrlcolas. 

Constitui fator de relevancia 
eoon5mica 0 cultivo do cacau 
(Theobroma c a c a 0), localizado 
que esta, principalmente, em so
los das unidades Cepec Modal e 
Vargito Eutrofico, pertencentes 
ao Ecossistema da Floresta Pe
renifolia Higrofila. 

Na direc;ao Oe ste, devido as 
condic;oes climaticas e pedologi
cas favoraveis, predominam as 
pastagens, naturais ou nao, ocu
pando cerca de 136.000 ha ou 
54,40/0 da area de toda a Folha 
(8), constituindo-se na area do 
EC09sistema da Floresta Tropo
fila na unica atividade agrlcola. 

Areas esparsas e rsoladas 
de matas ocupam as partes mais 
elevadas do relevo e areas incul
tas ocupadas por capoeiras e ca
poeiroes, apos as derrubadas, 
com maior concentra~ao nos so
los de media a baixa fertilidade. 

Pequenas areas de cuauras 
de subsistencia como a mandioca 

(Manihot utilissima), 0 milho 
(Zea mays), sao encontrada5 no 
limite Norte -N orde ste da Regiao. 

o gado vern beber nas de
pressoes fechadas, geraWente, 
Ra rios cortando-as, que conser
varn 0 capim em born estado ve
getativo. 

A VEGETA~O NATURAL 

E cossistema da F loresta 
Perenif6lia H igrofila 

Ribeirinha (Varzea) 

Andrade Lima (1) estudando 
a distribuic;ao da vegetac;ao bra
sileira, classificou esse tipo de 
vegetac;ao como Floresta Pereni
folia Latifoliada Continental Ri
beirinha, periodicamente inunda
da, caracterizando- se por ser urn 
subtipo de floresta, mais ou me
nos distinta, em func;ao da maior 
permanencia das aguas durante 
as enchentes, sendo topografica
mente intermediaria entre 0 iga
po e a terra firme corn caracte
rlsticas fisionomicas proprias. 
Veloso (14), a considera c om 0 

formas edaficas da Floresta Plu
vial Tropical. 

o aparecimento desse ecos
sistema na area da Folha, ocorre 
junto aos terrac;os aluviais dos 
grandes rios (Figura 3), condi-

, -' cionando a sua composic;ao flo-
r(stica a maior ou menor varia
Ciao do nlvel do lenc;ol freatico 
durante 0 ano, em solos argilo
sos, com a predominancia do es
trato herbaceo sobre 0 arbustivo 
e 0 arboreo. 

Do ponto de vista do seu a
proveitamento agr(cola, deve ser 



Figu~· d. 3 - Vegeta~ao da varzea com a estrutura herbacea dominante e 
elementos arboreos e arbustivos esparsos em terra~o alu
vial nas margens do Rio Pardo. Data: 06.08.69 - J. B. S. G. 

levado em considera~ao a limita
~ao pelo excesso d'agua em cer
tos perlodos do ano que dificulta 
atividade s agrlcolas voltadas pa
ra 0 c ultivo do cacau e pastagens, 
oferecendo, no entanto, condi~oes 
para a introdu~ao de outros tipos 
de culturas de cicIo curto. 

Dentre as e specie s arboreas 
emergentes mais comuns deste 
ecossistema, destacam-se a 1n
gazeira (1nga spp.), Angelim (An-

/dira sPp-.-)-, -Cajazeira (Spon~ 
lutea), Gameleira (Ficus spp.) , 
~culia spp. e plantas dos ge
neros Piper, Cupania, Cecropia. 
Aparecem, ainda, ep(fitas como 
a Monstera sp., Hohenbergia sp. 
e a Tillandsia usneoide s. 

No estrato herbaceo sao co
muns a Calathea (Marantaceae), 
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Heliconia sp. (Musaceae) e algu
mas pteridofitas dos generos As
plenium e Polipodium. 

Ecossistema da Floresta 
Perenif6lia Higr6fila 

Facies Colonia 

Caracteriza-se e sse ecos
sistema pelas forma~oes vege
tais que ocorrem sabre as "tabu
leiros ", que dao origem aos solos 
das unidades Colonia e Podzol. 

Andrade Lima (1), na sua 
classifica~ao geral da vegeta~ao 
do Brasil, a denomina de "Flo
re sta Perenifolia Latifoliada Hi
grofila Costeira ". 

Na area de sua ocorrencia 
ao S-SW da Folha, notam-se ain-



da, por~oes contlnuas de uma an
tica mata primaria mais extensa 
(Figura 4), ladeada por pastos. 

De staca -se entre as e spec ie s 
encontradas, a Juerana ou Vis
gueiro (Parkia pendula). As de
mais e specie s pe rtencem, prin
cipalmente, aos seguintes gene
ros: Pithecolobium, Chrysophy-
11 um, C e c r 0 pia, X y 1 opia , B a uh i -
nia, Plumiera, Ma~aranduba (Ma
nilkara), Philodendron, Dic_tyolo
rna, Gameleira (Ficus), Annona., 
~enbergia (eplfita) e, tambem, 
de algumas fami'lias como Thy
rnelaeaceae, Caryocaraceae, Qui
naceae e Annonaceae. 

Ecossistema da Floresta 
Pereni/olia Higro/ita 

Facies Vargito 

Neste facies que se estende 
n urn a faixa quase continua de 

orienta~ao N -5 a Le ste da area, 
tem-se uma vegeta~ao ainda pri
rnitiva, exuberante, fro n d 0 sa, 
com urn grande nUmero de arvo
re s de medio a grande porte, que 
constituern a sombra para ~ ca
cau (Figura 5). Algumas apre
sentam ralzes tabulares e perce
be-se a predominancia da tonali
dade verd-e-escuro das folhas. 

A cultura do cacau aparece 
com destaque nessas comunida
des arboreas, encontrando-se di
fundida nessa area. 

Eplfitas, Araceas e Brome
Iiaceas, plantas indicadoras de 
elevado i'ndice de umidade, sao 
encontradas em grande quanti
dade. 

Dentre as e specie s arboreas, 
arbustivas, herbaceas e trepa-

Figura 4 - Vista de urn corte da mata do Ecossistema da Floresta Pe
renifolia Higrofila, Faceis Colonia, notando- se, em primei
ro plano, a eplfita Hohembergia.sp. Data: 21.02.70 - J.B.S.G. 
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Figura 5 - Vista parcial de uma planta~ao de cacau sombreada por ar
vores de medio porte doEcossistema daFloresta Perenifo
lia" Higrofila, Facies Vargito. Data: 22.02. 70 - J . B. S. G. 

deiras, as mais comuns sao: Sa
pucaia (Lecythis sp.), Jequitiba 
(Cariniana sp.), Gameleira (Fi
cus spp.), Pau d'Alho (Gallesia 
~azema), Ara~a d'Agua (Ter
minalia bra s iii ens is), Louro 
(Lauraceae), Angelim (Andira 
spp.), Pau d'Arco (Tecoma ap •. ), 
May tenus sp., Spigelia sp., Aca
cia glome rosa, Pithecolobiwn po
licephalum, Pachystroma ilicifo
liwn, Croton urucurana, .Jaca
randa da Bahia (Dalbergia nigra), 
eranocarpus sp., Bombax sp., 
Asplenium sp. (Pteridophyta), 
Pteris sp. (Pteridophyta), Petraea 
sp., Celtis sp., Abutilon sp., 
Peperomia sp., Dioscorea dode
caneura, Papo de Peru (Aristo
lochia sp.). 
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Com menor freqf1encia ocor
rem os generos Porowna, Ce
cropia, a especie Parkia pen~ 
e as ep(fitas Monstera sp., Ho
henbergia sp. e Billbergia sp. 

As matas primarias des s e 
ecossistema localizam-se, ge
ralmente, no alto de pequenas 
eleva~oes de topo achatado, tendo 
a ocupa~ao hwnana destru(do a 
m a i 0 r parte da sua vegeta~ao 
primitiva quando em bus c a de 
novas areas de pastagens - ca
pins sempre verde e coloniao -
Panicum maximum - que ocupatp , ) 

mais da metade da area desse 
ecos sistema (Figuras 6, 7, 8). 
Como planta ep{fita encontra-se 
a Hohenbergia sp. 



Figura 6 - Comunidades arboreas e sub-arboreas corn plantas ep(fitas 
da mata do Ecossistema da Floresta Subcaducifolia Tropo
fila. Data: 06. 08. 69 - J. B. S. G. 

Figura 7 - Vista geral de pastagens constitufdas pelos capins sempre
verde e coloniao, notando-se tambem elementos de porte 
arbustivo agrupados em moitas esparsas. Data: 05.08.69 
- J.B.S.G. 
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Figura 8 - Vista geral de uma area de pastagem, capins sempre -verde 
e coloniao numa area de relevo arrasado, notando-se, ao 
fundo, pequenas eleva~oes em colinas. Data: 05.08.69-
J.B.S.G. 

Nas comunidades arboreas 
os generos e especies mais fre
quentes sao: Tabebuia sp., Dia
lium guianense, Nectandra spp., 
Ceiba erianthus, Lecythis spp., 
C e c r 0 pia spp., Spondia s sp., 
Schinus terebinthifolius, Loxop
te rygium sp., Cariniana legallis, 
Pterocarpus sp., T e com asp. , 
J 0 ann e s i a principe s, Apuleia 
praecox, Swartzia macrostachia, 
Inga spp., Alchornea iricurana, 
Lecythis urnigera, Jatropha u
~, Bowdichia sp., Andira sp. , 
Coccoloba sp., Capparis sp. e 
Psychotria sp. 

Nas comunidades arboreas 
sao comuns especies da fam(lia 
Leguminosae, com a predominan
cia da Mucitalba Preta (Zollernia 
falcata) e do Itapicuru Arnarelo 
(Goniorrachis marginata). 
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Dois tipos de Bombacaceae, 
Chorisia sp., Ceiba. erianthus, e 
wna Cactaceae, Cereus variabi
lis, constituem wna das caracte
r(sticas flor(sticas de·sse ecos
sistema e nas areas mais pene
planizadas do relevo, onde a ma
ta primaria foi abatida, aparecem 
com expressao as Pahnae, Pati e 
Buri. Ha, tambem, uma atividade 
incipiente na explora~ao de ma
deira, tais como: Gon~alo Alves, 
Peroba, Jequitiba, Ipe, Sapucaia, 
Cedro, ~ Sucupira, Bur a nh em, 
Aroeira, Mucita(ba Preta, Pau 
d'Arco etc. 

Enclave 

Na area do enclave xerofilo 
no ecossistema da Floresta Sub
caducifolia Tropofila, que apre-



senta run mieroelima de earaete
r(stieas mais secas que 0 elima 
Tropical Quente e Sub-Seeo, cau
sado pela existencia de wna bar
reira orografica a Leste que pro
voca a diminui~ao da precipita
~ao pluviometrica, encontra- se 
wna vegeta~ao bern caracter(sti
ca dessa maior xerofitia, em cuja 
composi~ao flor(stica, ainda, nao 
muito bern estudada, encontra-se, 
nos e stratos arboreo e sub-arbo-
reo, os seguintes generos e es
pecies: 

Spondias sp., 
Cavanillesia arborea, 
Apuleia praecox, 
Tecoma sp., 
Pterocarpus sp. e 
Coccoloba sp. (Figura 9). 
Na sua composic;ao flor(stica 

ha algrunas plantas herbaceas in-

dicadoras dessa maior xerofilia 
como a Bromeliaceae do genero 
Aechmea spp., pI'anta de habitus 
terrestre (Figura 10), que tao 
bern individualiza 0 enclave com 
a Cactaceae C ere u s varfabilis 
(Figura 11), ocorrendo, tambem, 
em grande quantidade as palmei
ras Pati e Buri. 

CONCLUSl5ES 

Esse trabalho serve de do
cumento basico para 0 estabele
cimento de pIanos de desenvolvi
mento regional, pois, alem do in
ventario da vegeta~ao e da forma 
como vern sendo exploradas agri
colamente as suas terras, forne
ce uteis informa~oes nos campo.s 
da ecologia f(sica. 

Figura 9 -Area de pastagem notando-se uma depressao interna fecha
da com plantas natantes - Nimphaea sp. - em que 0 gado 
bebe agua por ocasiao do pe r(odo sec o. Data: 06. 08. 69 -
J.B.S.G. 
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Figura 10 - Vista parcial da mata do enclave xer6filo, notando-se a 
grande quantidade da Bromeliaceae terrestre do genero 
Aechrnea spp., que e uma das plantas que tao bern carac
teriza 0 enclave. Data: 02.03. 72 - L. A. M. S. 

Figura· 11 - Segunda vista parcial da rnata do enclave xerofilo em que 
aparece no primeiro plano a Cactaceae · Cereus variabilis 
PIe iff e wna Bromeliaceae ep(fita. Data: 02.03. 72 -
L~ A. M. S. 
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As c ondicsoe s topog rafica s, 
pedologicas e climaticas, foram 
de extrema importancia para a 
identifica~ao e delimita~ao do s 
ecossistemas e das diversas co
munidades naturais, havendo 
mesmo uma associa~ao climato
pografica, causada por wna bar
reira orografica de disposi~ao 
geral SW-NE, que impede 0 avan
~o mais para 0 interior da massa 
Tropical Atlantica e dos ventos 
Umidos do Leste carregados de 
wnidade, dando origem a urn cli
rna mais seco - Am de K6ppen -
surgindo as condicsoes proplcias 
para 0 desenvolvimento e expan
sao do Ecossistema da Floresta 
Subcaducifolia Tropofila. 

Den t r 0 do Ecossistema da 
Flore sta Hig rofila foram consta
tados tres facie s edaficos: Colo
nia, Vargito, Cururupe e urn en
clave xerofilo na Floresta Tro
pofila. 

As vantagens obtidas da sua 
utiliza<;ao na localiza <;ao e a va-

lia<;ao de reservas florestais, a
reas de pastagens, areas com a 
cultura do cacau e que se consta
ta haver apenas algumas areas 
com potenciais a wna implanta
~ao de uma agricultur! racional, 
ressaltando-se que a superflcie 
do fa c e i s edafico Vargito do 
Ecossistema da Perenifolia Hi
g rofila, e sta sendo utilizada pe 10 
cultivo do cacaueiro, oferecendo 
s e u s solo s de alta fe rtilidade , 
condi<;oes para outros cultivos 
perenes como 0 da seringueira 
(Hevea brasiliensis), do dende
zeiro (Elaeis guineensis), cravo
da -india (Eugenia caryophyllata) 
e c ulturas anuais. 

Pre sta colabora<;ao a traba
lhos fitossociologicos, que visem 
conhecer urn melhor dinarnismo 
das comunidades para atingir 0 

seu e stagio climax, segundo os 
s e us ambientes ecologicos, ao 
analisar e diferenciar tipos de 
estruturas da ve get a <; a 0 nos 
ecos sistemas. 

RESUMO 

A Folha Potiragua, terceira unidade da Carta da Vegeta<;ao e 
Condi<;oes E"cologicas da Regiao Cacaueira Baiana, cons!=itui-se, em 
escala geografica e em nlvel de slnte se, wna contribui<;ao ao conhe
cimento da fisionomia, da estrutura e composi<;ao florlstica da vege-

ta~ao da Regiao Cacaueira Baiana. 

A base cartografica desse trab~lho foi constitulda por wna carta 
planimetrica nao controlada na escala de 1: 100.000, confeccionada 
atraves fotografias aereas verticais pancromaticas na escala media 
de 1 :25. 000, obtida s no ano de 1964. 

Os trabalhos de fotointerpreta<;ao aliados a urn controle de campo 
e a coleta de material botanico, permitiram a identifica<;ao, delimita
<;ao e a wna caracteriza~ao da principal composi<;ao florlstica de dois 
ecossistemas com wn enclave xerofilo e tres faceis edaficos. 
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Atraves do uso de uma simbologia grafica. 0 trabalho mostra a 
vegetac;ao e spontanea e a introduzida pelo Hom em , sua fisionomia e' 
estrutura e as principais condic;oes ecologicas responsaveis por sua 
di stribuicsao e spac ial. 
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