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"" DESAPARECIMENTO DE CACAUAIS EM ADJACENCIAS DE ITABUNA , 
UM ESTUDO DE DINAMICA DO USO-DA-TERRA 

Jose de Oliveira Leite * 

INTRODU~AO 

A fotografia aerea tern grande utilidade no estudo do uso-da-terra 
e suas transforma~oes no decorrer do tempo. Para esse fim, sao parti 
cularmente valiosos os recobrimentos fotograficos de uma mesma area 
em epocas diferentes. 

Trabalhos dessa natureza foram realizados em diferentes partes do 
mundo. Avery (4) utilizou fotografias aereas tomadas em 1944 e 1960, 
em urn municipio de Georgia, Estados Unidos e verificou a transforma~ao 
de uma area tipicamente agricola em urn complexo urbano-industrial. Estu 
dos simi lares foram realizados por Dill (9) no Canada, Phillpotts (17)
e Kohn (12) nos Estados Unidos. Segundo esses autores, a principal 
causa dessas mudan~as foi a expansao de areas agricolas ou distritos 
industriais. 0 mesmo, porem, nao acontece em outras regioes onde as 
transforma~oes no uso-da-terra sao reflexos da intera~ao de varios 
fatores. Nesse caso estao as areas pastoris de Porto Rico (15) e as 
zonas canavieiras do Havai e Formosa (7), onde as mudan~as de uso
da-terra resultaram da atua~ao de fatores tais como: expansao de mer 
cados, avan~os da tecnologia agricola, pressao demografica e melhoria 
do sistema de transportes. 

Na regiao cacaueira da Bahia, Bondar (5, 6) refere-se ao desapare 
cimento de cacauais nas adjacencias de Itabuna e no vale do rio do 
Bra~o, apontando como causas a falta de orienta~ao tecnica para a 
restaura~ao das planta~oes, acentua~ao do ataque de pragas e falta 
de credito. 

-Os objetivos deste trabalho sao: 

1) - estudar a dinimica do uso-da-terra numa area situada a 
l~ste de It~buna, atraves da avalia~ao de fotografias 
aereas sequencias; 

2) - determinar as possiveis causas da dinamica do uso-da
terra. 

* Tecnico db Setor de Documenta~ao Aerofotografica do Centro de Pes
quisas do Cacau. Itabuna, Bahia, Brasil. 
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CARACTERIs TIC AS GERAIS DA AREA 

Solos 

Segundo delimita~ao feita por Silva* (Figura 1), ocorrem na area 
estudada solos das unidades Itabuna-raso, Itabuna-modal, Cepec-raso
substrato-diaclasado, Aluvia1 bern drenado e Aluvia1 imperfeitamente 
drenado. 

Dessas unidades des·taca-se a primeira, que cobre cerca de 75% do 
poligono em relevo colinoso com encosta de perfil variavel de retilineo 
a convexo e com desnivel medio de 30m. Sao solos dotados de profundida 
de efetiva inferior a 40cm, textura mediana no horizonte "A" (em torno
de 45% de areia, 39% de silte e 16% de argila), drenagem boa a modera
da, boa reserva minera10gica e media satura~ao de bases. 

A unidade Itabuna-modal foi desenvolvida em relevo mais suave com 
desnivel medio de 10m. Sua distin~ao da Itabuna-raso esta na profun
didade efetiva que se situa em torno de 1 metro. 

A unidade Cepec-raso-substrato-diaclasado, alem da sua riqueza 
mineral e alta satura~ao de bases, mantem uniforme teor de argila em 
todo 0 perfil (acima de 30%). Sao solos moderadamente drenados e de 
relevo mais suave que a anterior. Embora sua espessura media (A + B) 
seja limitada, apenas 40cm, 0 diaclasamento das rochas do subtrato D 
permite caracteriza-los com uma profundidade efetiva acima daquele 
limi te (2). 

o solos a1uviais constituem manchas de depositos causados por 
inunda~oes do rio Cachoeira. Os hidromorficos (aluviais imperfeita
mente drenados) sao encontrados entre eleva~oes das unidades Cepec
raso e Itabuna-modal, onde os desniveis sao minimos. Sao tambem 
sujeitos as grnades cheias do Cachoeira, mas 0 material arrastado das 
encostas adjacentes muito contribuem para sua forma~ao. 

Clima 

Com base em Ga1vao (10) a area encontra-se sob clima tipo Af, se
gundo Koppen, quente umido. sem esta~ao seca. A media anual de prec1p1 
ta~ao para 0 periodo 1964/1971 foi de 1.550mm, com base em dados obti 
dos na Esta~ao Meteoro-Agraria do Centro de Pesquis~s do Cacau, situa 
da a 4,5 km do centro geometrico da area estudada. A temperatura ~ 
dia anual para 0 mesmo periodo foi 23,SoC. 

MATERIAlS E METODOS 

o traba1ho se baseou na cartografia de diferentes categorias de 
uso-do-solo analisadas sobre fotografias aereas sequenciais, e foi 
comp1etado com observa~oes espaciais no terreno sobre 0 estado atual 

* Luis Ferreira da Silva3 engenheiro agrOnomo3 chefe do Setor de Pedo 
logia do Centro de Pesquisas do Cacau. 

6 



dos cacauais. 
hectares. 

A area estudada abrange uma superficie de 2.809,3 

Foram uti1izadas fotografias aereas pancromaticas nas esca1as de 
1:25.000 e 1:45.000, tomadas, respectivamente, pe1a Aerofoto Nativi
dade Ltda., Sao Paulo, e pefa For~a Aerea Americana, ambas em 1945. 

LEGENOA 

ITABUNA RAZO 

ITA8UNA MODAL 

CEPEC RAZO 
SUBSTRATO ~CLASAOO 

E'~03 ALUVIAL BEM ORENADO 

ALUVIAL IMPERfElTAMENlE 
ORENAOO 

LIMITE OA AREA URMNA 

ESCALA 

o 534 1.068", 
t:1 ===iI' _1IIt::==::::j1 

OOCUMENTACAO eAsICA: 

Fotoarofias a'reas verticois 
pancro",dticas, no escala de I: 25.000 
foco de 15 Iftm, tOlnada p"a 
Geafoto 5 .A. para a CEPLAC. 

~------------------------------~. . 

.. .. 

~-------------~:·::·I·b;n·:. :'0 
....... ------------------------------#.--7.~. ' .. : .: :.::0 '.: : : 
~--------------------------~ ........ . 
I--------------------------~.. .. "0 '. : ••• 1--------------------------4.. 0 • 0.. '. 

1------------------------4. 0.' ••• ' • • • '. • 
1-----------------4: .. : ; : . : : . . .... 

Julha, 1969 

CEPLAC 

Centro de Paquiaaa do CaCGu - CEP£C 
Eloboroolo: £no0.o L. F. do Silva 

o..enha: Gilmar Silva 

, 
Fic-a 1 - Unidades de solos na area estudada. 
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Como base cartografica foi uti1izado 0 Levantamento Semi-Cadas 
tral Planimetrico da cidade de Itabuna, na escala de 1:10.000, -
executado pe10 Escritorio Hildalius Catanhede, de Salvador (Ba), 
proje~ao conforme transversa tipo Mercator. Para as areas nao atin
gidas por este 1evantamento, uti1izou-se um a1timetro de precisao, 
da marca Sa1moiraghi, para a comp1ementa~ao da base. 

Cartopafta das _idades de uso-da-tena 

Os diferentes tip os de uso (Anexo 1), segundo reconhecimento 
previo no terreno e na imagem fotografica, foram separados de 
acordo com estagios fisionomicos da vegeta~ao e areas de constru~ao 
que a substituiram, excluindo-se, apenas, as areas ocupadas por 
estradas e pedreiras dada a pequena expressao de suas dimensoes da 
eseala da documenta~ao fotografica basiea utilizada. 

Na separ~ao das categorias de uso-do-sol0, utilizou-se um 
estereoscopio de espt!lho Wild ST4, com lentes acessorias de tres 
aumentos. 

Procedeu-se a cuidadosa compara~ao entre as imagens das categorias 
de uso vistas em fotografias tomadas em 1965 e observadas nos tra
balhos de campo em agosto e setembro de 1968. Desta compara~ao 
foram formados padroes de fotointerpreta~aonecessarios para a ana 
lise das categorias de uso nas fotografias tomadas em 1945, sem -
possibilidade, portanto, de verifica~oes de campo. 

Para a transferencia das categorias separadas nas fotografias 
de 1945 e 1965, para a base cartografica, utilizou-se urn Aero
Sketchmaster LUZ, de marca Zeiss e na medida dasmesmas categorias, 
empregou-se um planimetro polar, marca A. OTT. 

Amostracem para levantamento de infonna~0e8 complementares 

-Como elementos complementares e estruturais dos cacauais nao 
possiveis de percep~ao nas fotografias, foram considerados 0 aspeeto 
vegetativo, idade e espa~amento dos cacauais. Estas caracter!sticas, 
conceituadas no Anexo 2, foram obtidas de informa~oes visuais feitas 
em 30 circulos (nUmero arbitrario) de 20m de raio, situados no inte
rior de areas oeupadas com cacauais nas suas diversas categorias. 
Estes elementos permitiram a melhor caracteriza~ao dos cacauais nos 
dias atuais e facilitaram a interpreta~ao da sua dinamica na area 
estudada, nso sendo necessario, assim, que os numeros de 30 circulos 
tivessem carater especifico de representatividade. 

Para a localiza~ao dos eircu1os-amostra, preparou-se uma malha 
composta de quadriculas de 0,5cm de lado sobre papel transparente de 
acetato de celulose. A seguir, a malha foi posta sobre a fotografia 
em 1:25.000 com as categorias de ocupa~ao ja delimitadas, apes 0 que 
foram selecionadas, ao aeaso, 30 das interse~oes da malha que coinci
diram com cacauais na fotografia. As interse~oes indicaram, assim, as 
imedia~oes dos circulos para observa~ao do terreno. 
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RESULTADOS 

Da cartografia das unidades de ocupa~ao do solo~ correspondentes 
a 1945 e 1965, foram obtidos os dois mapas que compoem a Figura 2. A 
Figura 3, evidencia grafica e numericamente as mudan~as verificadas 
na area estudada, no periodo de 20 anos. , 

Nota-se que, com exce~ao da mata, todas as demais categorias de ocu 
pa~ao sofreram transforma~oes nos 20 anos decorridos. 

Quadro 1 - Varia<;ao nas superficies das unidades cartografadas. 

ANO 
Diferen~a 

Categorias de Uso 
1945 1965 

Percentua1 
ha ha 

01. Mata 3,66 3,45 - 6% 
02. Cacau pouco sombreado 191,11 32,92 - 80% 
03. Cacau com sombreamento natural 467,91 411,85 - 12% 
04. Cacau c/ somb. nat. + eritrina nao exist. 102,02 
05. Cacau c/somb. de eritrina -nao exist. 37,62 
06. Cacau sujo 196,72 87,83 - 124% 
07. Eritrina nao exist. 3,26 -08. Pasto encapoeirado com eritrina nao exist. 6,07 
09. Pasto primitivo 111,92 77,12 - 30% 
10. Pasto sujo ou capoeira nova 1. 227 ,56 898,52 - 268% 
11. Capoeira media 343,84 79,03 - 77% 
12. Capoeira alta ou capoeirao 62,58 14,91 - 76% 
13. Pequenas 1avouras 5,06 64,20 + 1.046% -14. Pomar nao exist. 25,81 
15. Area urbana 101,42 268,34 + 164% 
16. Area em urbaniza~ao 9,92 224,74 + 261% 
17. Pasto para bovinos 13,63 251,92 + 1.748% 
18. Calha do Rio Cachoeira 76,26 85,35 + 12% 

-As areas ocupadas com cacau for am sensive1mente transformadas, veri 
ficando-se a redu~ao de 21,4% da sua superficie. Esta transforma~ao 
foi devida a redu~ao de cacauais pouco sombreados e ao desaparecimento 
de cacauais sujos; seja pe10 avan~o desta ultima unidade, a1em do 
pasto sujo e capoeiras, sobre os 1imites perifericos dos cacauais 
(avan~o centripeto), seja pe1a expansao (sob forma de c1areiras) dessas 
mesmas unidades (avan~o centrifugo). Nas areas de maior intensidade 
destes avan~os, 0 cacaua1 sofreu urn processo de fragmenta~ao e sur
gem, assim, "i1has" remanescentes de cacauais. Este fato e assina-
1ado no retangu10 situado na por~ao sudeste dos dois mapas (Figura 2). 
A atua~ao das "pressoes" (avan~os) sobre as areas de cacau e ainda 
esquematizada na Figura 4. 

Salvo em restritos ambientes de solos hidromorficos e a1uviais 
imperfeitamente drenados, porem com sombreamento de eritrina, 0 cacau 
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ANO DE 1945 

- MATA 

~ CACAU pouco SOMBREADO 

IT] CACAU C/ SOMBREAMENTO 
NATURAL 

I M~E I CACAU C/ SOMBREAMENTO 
NATURAL + ERITRINA 

IT] CACAU C/ SOMBREAMENTO 
DE ERITRINA 

- CACAU sUJO 

8 ERITRINA 

~ PASTO ENCAPOEIRADO 
C/ERITRINA 

0 '" i/ 
PASTO PRIMITIVO 

A 

Figura 2 - Unidades de ocupa~a:o do solo em 1-945 e 1965. A lrnha 
interrompida no retangulo B separa Ulna area cacau
eira (a esquerda) de urna area cacaueira com limites 
de unidades de uso praticcunente estaveis, a direita. 
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ANO DE 1965 

~ P ASTO SUJO OU 
CAPOEIRA NOVA 

- CAPOEIRA MEDIA 

- CAPOEIRA ALTA OU 
CAPOEIRAO 

- PEQUENAS LAVOURAS 

POMAR 

- AREA URBANA 

[ITillJ A REA EM U RBANIZA~AO 

D .l/ -l. 
PASTO PARA BOVINOS 

~ CALHA DO RIO CACHOEIRA 

B 

ESCALA 
I 

SUPERFICIE ESTUDADA: 2.809,3 ho. o 267m 801m 1.335m. 
Cl ==~~==~~==~I 

Julho, 1969 
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PASTO 

SUJO 

CAPOEIRA SUJO 

)-
-.J 

I 

2 
I , , 

<rI1ID 

A van~o Centripeto 

A van~o Centrifugo 

Limite Antigo 

Limite apos 0 processo de 
fragmenta~o do cacaual 

Cacaual Fragmentado 

Figura 3 - Esquema do processo de fragmenta~ao de cacaual 
sob "pressao" externa e interna das capoeiras e 
pastos sujos. As setas indicam estas "pressoes". 

nao passou a ocupar novas areas para compensar aque1as ja perdidas 
ou em dec1inio (cacauais sujos). 

Todavia, uma transforma~ao, que nao caracterizava um pro~esso de 
desaparecimento de cacauais, mas espe1ha a mudan~a de condi~oes eco
logicas da cultura pelo homem, foi a restaura~ao do sombreamento em 
areas desprovidas de arvores de sombra, ou com poucos destes elementos, 
segundo fotografias tomada em 1945, destacando-se neste processo a in
trodu~ao de eritrina (Ety~a glauea, Wi1ldJ. 

Nao sombreando cacauais, foram encontradas eritrinas em alta densi
dade, cobrindo um talhao de 1 ha, e dispersas numa area de pastos. Ambas 
as areas constituiam ambientes de topografia baixa e plana de solos 
imperfeitamente drenados. 

Segundo informa~oes colhidas no local, estas areas se destinavam 
ao plantio de cacauais. 

Com referencia as outras mudan~as, verificou-se a amp1ia~ao de a 
reas urbanas e areas em urbaniza~ao e capoeiras (a1tas e medias), em 
substituic;ao a areas "abandonadas" de pastos sujos, areas de pequenas 
1avouras, substituindo pastos sujos, cacauais degradados, cacauais su 
jos e pastos para bovinos. Estas areas estao sempre situadas na peri 
feria das zonas urbanas. 

Como categorias nao comuns em areas cacaueiras, surgiram pomares de 
coco-da-Bahia (CoeU6 nu.c£neJta L.) e citrus (Ci..tJtU6 .6ineno-i..6 L.). Es
tas areas muito dispersas no po1igono estudado, via de regra, nao co
brem, isoladamen te, superficie's superiores a 1 ha~ cons ti tuindo', portan
to, cu1tivos em esca1a domestica. 

Em termos gerais, verificou-se que as transforma~oes que vem ocor
rendo na area sao as seguintes: a) redu~ao de cacauais e pastos primi
tivos (as unidades mais caracteristicas das areas de cacau); b) mudan-
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~a da tecnologia usada no manejo do cacau com 0 sombreamento de unida
des antes descobeEtas, destacando-se neste processo, 0 plantio de er1-
trina, c) expansao de areas em urbaniza~ao e pastos para bovinos e, em 
escala menor, areas com pequenas lavouras; e d) absor~ao de novas areas 
pelo cultivo do cacau sombreado com eritrina em restritos ambientes de 
solos hidromorficos. 

, 
......--------11 MATAS J.------------, 

Cacauais normais 

-.. ------.. --------~ 1 

Lavouras 
de 

subsistencia 

Cacauais sujos 

1. Vegeta<;ao de substitui<;ao 
natural: 

.. ...-...-----4 ..... • Pastos sujos 
·Capoeiras m~dias 
·Capoeiras altas 

2. Vegeta<;ao de substitui<;ao 
introduz ida: 

Pastos Primitivos 

~ ~ 
t-------1 •• Pastos para bovinos _1"1------4 

·Pomares 
·Pequenas lavouras 

L 3. Novos Cacauais ." 
4. Constru<;oes: 

.. • Areas urbanas I" 

• Areas ern urbaniza<;ao 

Figura" - Mudan<;as no uso da terra nas adjacencias da cidade de 
Itabuna. 

Quanto a caracteristicas especificas dos cacauais, nao reconheci
veis na fotografia aerea, e portanto nao cartografadas, registrou-se 0 

seguinte para os 30 circulos-amostra observados: 

Aspecto vegetativo: Foi considerado born em apenas 13 circulos; 5 coi~ 
cidiram com cacauais sujos e, nos 12 restantes, 0 

acentuado emponteiramento (die-back), a ocorrencia de clareiras e ca
caueiros inclinados (alguns tombados) caracterizavam maus cacauais 
(Figura 5). 
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Figura 5 - 0 ern
ponteirarnento 
("die-back") que se 
caracteriza pela 
rnorte descendente 
do cacaueiro, ou 
seja a seca<;ao ou 
rnorte gradativa da 
planta, partindo das 
suas extrernidades e 
progredindo para 
nfveis inferiores, 
foi urn fenorneno 
rnuito encontrado na 
area estudada. 

Idade dos cacauais: Verificou-se que a varia~ao de idades entre as 
plantas foi um fato de grande evidencia em cacau

ais,na maioria das categorias cartografadas. Apenas 10 circu10s-amos 
tra apresentaram" praticamente a mesma idade,enquanto que a media das 
medias de varia~ao de idades para os 20 restantes foi de 20 anos 
(Quadro 2). 

Quadro 2 - Caracte rlsticas de cacauais: idade s da popula<;ao. 
, 

Circ. amostra Idode media Idade de Diferenca Circ.aTOstra Idade media Idade de Diferenco 
nO de ordem ~rente (ooos) instolocoo de idodes nO de ordem aparente (anos) instalacao de idodes 

01 7 7 0 16 30 > 60 > 30 

02 20 40 20 17 15 30 15 

03 40 >60 >20 18 50 60 10 

04 0 19 20 40 20 

05 50 50 0 20 30 >60 >30 

06 20 40 20 21 40 40 0 

07 40 >60 >20 22 30 >60 > 30 

08 30 30 0 23 40 50 10 

09 30 40 10 24 15 15 0 

10 30 50 20 25 30 50 20 

I I 20 50 30 26 35 50 15 

12 30 50 20 27 50 50 0 

I 3 25 25 0 28 40 >60 > 20 

14 40 >60 >20 29 60 60 0 

15 30 >60 > 30 30 40 >60 > 20 

Espaxamento: De um modo gera1, e espa~amento entre plantas e bem regu
lar, variando de 3 a Sm. Espa~amento menor de 3m foj en~ 

contrado em apenas cinco circu10s-amostra. A fa1ta de a1inhamento 
entre plantas foi tambem uma caracterLstica registrada. Em apenas 
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pouco mais de 20% das amostras, os cacaueiros se apresentavam alinha 
dos, e isto coincidiu com solos da unidade Cepec-raso, em ambientes
mais baixos e, consequentemente, mais umidos. 

As transfonna.;oes vistas na imagem fotognifica e no terreno 

Verificou-se que, na fotografia aerea (Figura 6), a dis ibui~ao 
especial das categorias registradas (Figura 2) e evidenciada por 
dois padroes fotograficos distintos: 0 primeiro, situado acima da 
linha interrompida na Figura 6, parte B, caracteriza uma zona cacau
eira degradada, em processo de "fragmenta~ao", apresentando limites in
tensamente recortados e difusos, sendo isto devido a interpenetra~ao de 
elementos comuns a duas categorias; enQuanto que 0 segundo padrao, 
abaixo da citada linha, corresponde a uma area cacaueira praticamen-
te estavel, com limites nitidos, definidos, em geral, por alinhamentos 
retilineos. Em observa~oes e~tereoscopicas, uma outra caracteristica 

Figura 6 - Padrao fotografico (estereograrna) de urna area ca
caueira ern degradac;ao (A) ao lade de urna area de 
cacauais corn lirnites estaveis (B). As duas areas 
estao separadas pela linha interrornpida. 
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de areas decadentes e que as ultimas parcelas remanescentes de antigos 
cacauais, encontram-se "aninhados" em ambientes formados. 

A Figura 7 mostra em detalhe 0 perfil A-B de uma "ilha" remanes
cente. 

metros Il1etro S' 

90 Eritrinas 
\ 

\"\, ........ 
JaqueUaQ :: 

80~----------~~~- 80 

75~----------------~~~~~~~~~----------------~ 75 

PASTO SUJO CACAUAL PASTO SUJO 

Escala horizontClI - 1.] "'0 Escala vertical - 1.1500 

Figura 7 - Perfil A-B de urna "ilha" cacaueira remanescente em pe 
de encosta, situado abaixo da area ern urbanizac;ao Sao Ju
das Tadeu, no segundo mapa da Figura 2. Notar a jaquei
ra que constitui uma testemunha local de liIl1ites mais am
plos do cacaual em extin~ao. 

No terreno, esta ultima caracteristica, como a interpenetra~ao de e
lementos comuns a duas unidades (elementos arbustivos e herbaceos en
contrados no cacaual sujo e nas capoeiras por exemplo) sao facilmente 
observaveis. 

Outras infonnac~es 

Alem desses elementos, 0 estreito contato com varios pontos da 
area estudada, permitiu assinalar 0 seguinte: 

1 - Alem da eritrina, observou-se que a jaqueira (~O~pU6 
in~eg~6olia Forst), constitui urn elemento arboreo muito 

encontrado nos cacauais. No campo algumas pessoas informaram que a 
jaqueira e boa arvore de sombra para 0 cacau. 

Ainda com referencia a jaqueira encontrada dispersamente em areas 
d= pasto, nao foram conseguidas muitas informa~oes, mas, da compara
~ao dos dois mapas (Figura 2), verifica-se que esta especie, consti
tui, uma testemunha de areas de cacau desaparecidas (Figura 8). 

2 - Em areas de pequenas lavouras, as atividades agricolas 
vem sendo exercidas por pessoas que vivem na periferia 
urbana, nao proprietarios da terra antes cacaueira. 

3 - 0 aspecto vegetativo dos pomares varia de regular a 
ruim. Nas areas com citrus, verificou-se um grande nu 

mer~ de falhas, emponteiramento que sugere 0 ataque de pragas e aparen 
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te deficiencia de tratos de 1imPeza das areas cu1tivadas. 

DISCUSSAO 

Figura 8 - Ja
queiras isoladas 
em. um.a ci.rea de 
pastos antes ocu
pada com. ca
caual. 

A distribui~ao espacia1 re1ativa das categorias de uso-da-terra, 
vistas na Figura 2 e comparadas com as unidades de solo (Figura 1), 
mostra que, a regressao ou retra~ao dos 1imites de cacauais na area 
estudada esta estreitamente associada as caracteristicas dos seus 
solos, destacando-se neste particular, os solos Itabuna-raso, com e~ 
pessura em torno de 40cm. 

Verifica-se que, ao comparar as duas margens, grande parte do ca 
cau existente no solo Itabuna-raso em 1945, desapareceu em 1965. 

Segundo Silva e Carvalho Filho (21) estes solos sao maus ou ina
dequados para 0 cultivo do cacau. Por serem rasos, de pequena 
"cubagem", nao permitem um bom desenvolvimento do sistema radicular, 
impossibilitando ao cacaueiro resistir aos periodos de estiagem. Murray 
(16), em Trinidad, verificou que em solos rasos, 0 cacaual sem sombra 
se mostra mais sensivel a condi~oes hidricas desfavoraveis, um fator 
limitante que mascara efeitos de nutri~ao. 

Sendo dotados de limitada capacidade de reten~ao de umidade tanto 
pela granulometria dos horizontes superficiais como pela topografia, 
aqueles solos sa~ consequentemente, mais susceptiveis de maior traba
lho pela erosao. E a erosao esta diretamente associada a perdas. de 
nutrientes e estes sao relacionados com a produ~ao (18). 

As caracteristicas destes tipos de solos, vistas atualmente, nao 
parecem as mesma~ quando da instala~ao dos cacauais hoje em declinio 
e desaparecimento, porque as "ilhas" que presentemente constituem 
fra~oes remanescentes de cacauais, exibem arvores cujo tronco dao 
testemunho de uma epoca em que as condi~oes dos solos foram perfeita-
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mente favoraveis a instala~ao, desenvolvimento e manuten~ao de cacau
ais com bons indices de produtividade durante um longo periodo. Po
de-se admitir que a riqueza dos primeiros horizontes em fun~ao da 
materia organica, devia ser a principal caracteristica dos solos Ita 
buna, quando ainda ocupados pela floresta. 

Segundo Vessel (25) com a introdu~ao do cacau, 0 equilibrio solo
floresta existente foi quebrado e substituido pelo solo-caeau e, com 
esta mudan~a, ha 0 declinio da materia organica. Koval, citado por 
Vessel (25) diz que este declinio e devido, principalmente, a desorga 
niza~ao das condi~oes biologicas do solo. Para Cunningham (8) 0 -

cultivo mais intensivo de solos antes cobertos com florestas so e pos 
sivel ate quando a materia organica e preservada protegendo as areas
"abertas". Ainda como resultado do experimento conduzidopor este 
autor, e assinalado a rapida lavagem de mineral administrado a solos 
cuja mata foi retirada. Tambem, Beets, citado por Smith (22), consi
dera que um elevado nivel de materia organica e uma condi~ao essen
cial dos solos para desenvolvimento e manuten~ao de uma elevada e 
continua produtividade dos cacauais. Com 0 declinio da materia orga 
nica foi tambem baixando 0 suprimento de nutrientes exigidos pelo -
cacau que foi cultivado por mais de 40 anos sem qualquer complemen
ta~ao por administra~ao de fertilizantes. 

Com a retirada quase total do sombreamento em algumas areas, 0 

estado dos cacauais tornou-se ainda mais grave e, muito provavelmente, 
por esta razao e outras abaixo discutidas, foi que, posteriormente, 
por volta de 1940, foi iniciado 0 ressombreamento de cacauais com plan 
tio de eritrina, resultante de uma modesta orienta~ao, mas que exigiu
grande esfor~o da antiga Esta~ao Experimental de Agua Preta (14), hoje 
Esc01a Media de Agricultura da Regiao Cacaueira. 

Ao lado das mas caracteristicas dos solos Itabuna-raso, suas prova 
veis transforma~oes e deficiencias de sombreamento, urn complexo de ou
tros fatores parece ter contribuido para a acelera~ao da marcha decli
natoria dos cacauais, na area estudada. Estes fatores foram os se
guintes: 

A. Maior incidencia de periodos criticos de estiagem 

Com base nos deficits acurnulativos calculados pelo Setor de Clima
tologia do CEPEC para Uru~uca* foram registrados entre 1935 e 1971 os 
seguintes periodos correspondentes a meses consecutivos em deficit 
acumulativo: 

19. outubro de 1946 a mal.O de 1947 ( 8 meses) 
29. agosto de 1951 a abril de 1952 ( 9 meses) 
39. agosto de 1957 a maio de 1958 (10 meses) 
49. outubro de 1958 a mar~o de 1959 ( 6 meses) 
59. dezembro de 1960 a maio de 1961 ( 6 meses) 
69. setembro de 1961 a julho de 1962 (11 meses) 
79. dezembro de 1964 a mal.O de 1965 ( 6 meses) 

* Esta~ao Meteorologica da Es~ola Media de Agricultura~ situada 
aproximadamente a 23 km da area estudada. 
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E possivel que estas mesmas estiagens tenham-se verificado na area 
estudada, e talvez ate com maior intensidade, porque os mesmos calculos 
de balan~os hidricos executados para 0 CEPEC*, assinalaram tambe~, 
uma longa estiagem nos periodos outubro 1964 a maio 1965 (8 meses), se
guida de mais 2 periodos: maio a outubro de 1968 e dezembro de 1970 
a junho de 1971, respectivamente 6 e 7 meses consecutivos em deficit 
acumulativo. , 

Segundo Al~im (1) e Urghart (24), 0 cacaueiro e muito sensivel a 
grandes varia~oes ambientais, especialmente a baixos indices de umida-
de no solo em consequencia de longos estios. 

Como exemplo numerico da varia~ao de intensidade de prejuizos re
sultantes de l ongos periodos secos ocorridas ern areas proximas aos 
pastas rnetearo logicas considerados, sao citados os registros de cacau 
eiros atingidos pela estiagem de 1951, feitos por uma empresa com um
imovel situado numa area de solos da unidade Itabuna-raso, aproximada
mente a 5 km da cidade de Itabuna, e uma segunda propriedade situada 
a 3 krn da cidade de Uru~uca. Apos passada a grande estiagem registrou 
se entre os cacaueiros velhos (acima de 6 anos) do primeiro imovel, a
morte totai de 25% da popula~ao, e morte parcial** de 20% do total 
dos inlividuos. Entre os cacaueiros novos, a morte total atingiu a 
80% da popula~ao. Todavia, para a fazenda situada proxima a Uru~uca, 
com os melhores solos para cacau unidade Cepec-modal, segundo Silva e 
Carvalho Filho (21), os indices foram bern menos expressivos; morte 
total de 4,6% e morte parcial de 9,8% da popula~ao velha; na popula
~ao jovem a morte total atingiu apenas 33% dos individuos, valendo sali 
entar que os dois imoveis sempre receberam os mesmos tratamentos 
segundo seu proprietario. 

Mais recentemente, Alvim, Machado e Vello (2), registraram uma anor 
mal queda de folhas numa area experimental em Ju~ari, Bahia e atribui-
ram 0 fato a seca ocorrida no periodo de junho/julho de 1971 (Figura 9). 

Estas considera~oes sugerem, portanto, urn plano de destaque para a 
considera~ao das adversidades climaticas como urn fator de importancia 
para a vida dos cacauais e sua dinamica. 

E provavel que, principalmente em terrenos de reduzida profundida 
de efetiva, as estiagens tenham constituido urn, fator decisivo ou de -
a~ao mais violenta para morte de cacaueiros sadios e, em nUmero muito 
expressivo, de outros individuos ja acometidos pelo ataque de pragas, 
carencia de nutrientes e deficiencia do sombreamento. Da atua~ao des
tes fatores, deve ter resultado a grande varia~ao de idades e de es
pa~amento (Tabela 1) encontradas entre os cacaueiros nas parcelas 
amostradas no campo. 

B. Precariedade dos recursos tecno16gicos no manejo da cultura. 

Em se tratando de uso-da-terra, cada cultivo e sempre 0 produto da 
intera~ao dos fatores inerentes a natureza da propria terra e da plan-

* Com esta~ao meteoro-agra:ria em atividades a partir de 1964. 

** Porque as plantas foram recuperadas atraves do aproveitamento de 
um broto. 
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Figura 9 - Ca
caueiros rnortos 
pela estiagern re
gistrada nos pri
rneiros rneses de 
1971. 

ta cultivada, bem como dos recursos utilizados pelo homem visando 0 

sucesso, do qual depende sua prerpia existencia. 0 sucesso, portanto, 
nao depende exclusivamente de fatores fisicos do meio, mas, tambem, 
da luta do homem ou da ciencia para atingir a maiores indices de pro
dutividade. E isto nao ocorreu com 0 cacau, porque a ciencia nao 
acompanhou a cultura a fim de defende-la e orienta-la. Com base em 
Bondar (5) presume-se que a implanta~ao do cultivo do cacau data de 
inicio do seculo. Todavia, excetuando a distribui~ao de sementes e 
mudas de eritrina pela antiga Esta~ao Experimental de Agua Preta nos 
idos de 1940 para ressombreamento de cacauais e a abertura de valetas 
para a drenagem de solos encharcados, pode-se dizer que s'omente a par
tir de 1960 a tecnica passou a ser introduzida entre os fazendeiros. 
"As praticas mais eficientes para alimentar , a produtividade 'das 1avou
ras somente come~aram a ser utilizadas de forma extensiva a partir de 
1968/1969", apes os primeiros 4 anos de atividades do CEPEC (3). Isto, 
portanto, equivale a dizer que, praticamente, ate 1960 a lavoura este
ve ao "leu da sorte" nao so pela falta de mais intensos trabalhos de 
pesquisas, como tambem pela falta de meios de levar ao lavrador os 
resultados de trabalhos ~teriores, os quais, embora em menor nume-
ro, ja eram valiosos como veem Alvim e Rosario (3) recentemente. 

c. Dificuldades de ordem economica 

Ve-se assim que, alem dos p'roblemas ja citados a cacauicultura tam 
bem sofreu por crises de ordem economica, as quais se tornavam ainda -
mais serias durante periodos de baixos pre~os por ocasiao das secas 0-

casionais (3). As duas Grandes Guerras nao foram beneficas para a eco 
nomia cacaueira, face ao fechamento de mercados tradicionais no exte'~
rior (3, 19 e 23). 

No periodo 1920/1930 0 produto foi cotado numa media de 10,4 cen
tavos de delar, a qual foi reduzida para apenas 6 centavos na decada 
,subsequente. Nesta ocasiao, segundo Tosta Filho (23) 0 custo da pro-
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du~ao aumentava de 200%. Enquanto isto, expandia-se a cultura nas co 
lonias europeias, na Africa para imediata concorrencia no mercado in~ , 
ternacional. 

Outros fatores que contribuiram negativamente para a cacauicultura 
foram a deficiencia de meios de comunica~ao e 0 grau de instru~ao dos 
agricultores. , 

Excetuando 0 litoral tocado pela navega~ao costeira, alguns pontos 
alcan~ados por vias fluviais e outros atingidos por urna estrada de' 
ferro (hoje extinta) corn uma extensao total de apenas 128 km, 0 tran 
sito na regiao era feiro a pe ou em lombo de muares. Isto ate 1944/ 
1945* quando foi estabelecido 0 trafego rodoviario pela antiga esta
dual BA-2, atualmente sendo substituida pela federal BR-lOl. Por ou
tro lado, as deficiencias de credito eram patentes. Ainda ha pouco 
mais de 10 anos atras 0 Instituto de Economia e Finan~as da Bahia 
(11), se referiu a inexistencia de creditos e as dificuldades de sua 
concessao na regiao por exigencias burocraticas e pelos reduzidos ha 
bitos e pratica da maior parte dos agricultores em opera~oes bancarias. 

Nestas condi~oes nao e dificil admitir como as dificuldades devi
das a uma precaria estrutura economica devem ter influido seriamente 
nos cuidados que, embora rotineiros, eram normalmente requeridos pelas 
planta~oes • 

CONCLus6ES 

A degrada~ao de planta~oes de cacau, caracterizada por urn avan~ado 
estado de debilidade vegetativa dos cacaueiros, acompanhado da invasao 
de ervas daninhas tipicas deste estado e seguido pela penetra~ao de 
elementos vegetais da capoeira e estagios subsequentes de fragmenta~ao 
e desaparecimento de popula~oes cacaueiras, constitui um processo pa
tente na maior parte da area estudada. Este processo pode ser inter
pretado atraves do padrao tipico de imagem, sobre fotografias aereas 
verticais, formado por cacauais degradados (sujos) e categorias de uso 
a estes associados, tais como pastos sujos, capoeiras e pastos para b£ 
vinos. No terreno, porem, alem daquelas caracteristicas, os limites 
de areas em declinio poderao ser reconhecidos por outros elementos 
como a ocorrencia de arvores de jaqueiras isoladas em areas nao mais 
cacaueiras e interroga~oes feitas a habitantes locais mais velhos. 

Todos estes elementos, poderao, assim, constituir instrumentos 
valiosos na execu~ao de projetos de levantamento de outras areas, que 
apresentem as mesmas caracteristicas criticas na regiao cacaueira da 
Bahia. 

Com base nas discussoes anteriores, deduz-se que, a primeira causa 
do declinio e desaparecimento de cacauais foi a reduzida profundidade 
dos solos Itabuna-raso, 0 que limitou 0 desenvolvimento dos cacaueiros, 
bern como suas condi~oes para atravessarem periodos criticos de long as 

* Segundo inform~ao verbal de Pedrito Silva, engenheiro agronomo da 
antiga Esta~ao Experimental de Agua Freta (hoje E~C), de Z937 a 
Z962. 
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estiagens. A segunda causa por ordem de importancia parece ter sido 
um processo de degrada~ao sofrida pelos solos, em fun~ao da exporta~ao 
de nutriente's pelo cacau, alem de provaveis modifica~oes fisico-biolo 
gigicas dos solos devido a substitui~ao da floresta pelo cultivo do -
cacau. 

Como terceira causa responsavel pelo declinio dos cacauais aponta
se a inexistencia e/ou precariedade dos recursos tecnologicos, seja 
pela falta de conhecimentos mais abalizados sobre a ecologia dos cacau 
ais relativa a diniRdca dos seus solos, sua necessidade de suprimento
dos fertilizantes e agua, e/ou do melhor manejo do sombreamento; seja 
pela falt~ de disponibilidade de produtos quimicos industrializados, 
tais como inseticidas eficientes e fertilizantes adequadamente forrnu
lados e de facll aplica~ao nas fazendas ou ainda a falta de urn servi
~o de extensao agricola, 0 veiculo necessario para a difusao e utili
za~ao eficiente dos resultados das pesquisas. Nestes termos a pesqui 
sa deveria constituir da execu~ao de projetos sempre mais objetivos e 
mais avan~ados, integrados (nao isolados) visando-se dotar a cultura 
das melhores condi~oes para minorar ou retardar seu processo de desa
parecimento se nao fosse possivel dete-lo, nas areas fisicarnente des
favoraveis para 0 cultivo; assegurar sua permanencia nos ambientes 
dotados de melhores condi~oes naturais ou ainda, promover recursos 
para sua adapta~ao em outrasareas, malgrado as adversidades do clima 
com longos estios. 

o quarto rator que deve ter contribuido para a degrada~ao das areas 
de caC8U por . deficiencias de tratos culturais rotineiros, forarn difi
culdades de ordem economica em' termos da falta de credito adequado, 
pre~os baixos para 0 produto em virtude das duas Grandes Guerras e, 
possivelmente, a crescente concorrencia comercial face aos aurnentos da 
produ~ao das antigas colonias europeias na Africa. 

Vistas sob aspecto puramente ecologico~ os mais especificamen~e 
edafologico, as transforma~oes ainda em curso na area estudada cons
t!tuem urn processo de sele~ao natural de aI!lbientes de melhores condi
~oes de solos para a cultura do cacau; isto, tomando-se em considera
;ao que os tratos culturais rotineiros foram sempre os mesrnos dispen
s.ados a diferentes solos, sobre os quais influiram, tambem indiscrimi
haaamente, as adversidades climaticas. Com oase nestes mesmos argumen 
tos foi que osfatores edafologicos foram considerados ColOO primarios
na dinamica das areas de cacau no poligono estudado 

Este constitui, portanto~ 0 quadro atual de grande parte da regiao 
cacaueira baiana, em conseguencia de imposi~oes ou limita~oes naturais 
apenas. Para 0 futuro porem, em vista dos trabalhos de pesquisas e 
extensao agricolas em desenvolvimento pela CEPLAC e os resultados que 
serao obtidos do levantamento integrado dos recursos regionais pelo 
Diagnostico Socio-Economico da Regiao Cacaueira, urn ousado projeto da 
mesma Organiza~ao, pode-se imaginar que 0 ritmo, a forma e as tenden
cias daquelas transforma~oes poderao ser influenciadas .por uma mais 
nova e mais objetiva orienta~ao do Poder Governamental, no sentido de 
proporcionar a estas areas criticas uma estrutura que determinara as 
formas ou os meios para sua estabiliza~ao ou equilibrio economico, 
urnacondi~ao imprescindivel para 0 bem estar social da comunidade, da 
Regiao e do Estado, que tem a cacauicultura entre seus principais este 
ios economicos. 
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RESUMO 

A interpreta~ao de fotografias aereas tornadas no espa<;o de 20 anos e 
verificar;ao da verdade terrestre permitiram a caracteriza~ao da imagem 
fotografica de areas cacaueiras "estaveis ll e areas em desaparecimento. 
Considera~~es sobre tratos culturais dispensados ~ lavoura, fatores ambi 
entais e economicos, permitiram assinalar como causa primaria responsa
vel pelo fenomeno a reduzida profundidade dos solos, que limitaram 0 de
senvolvimento do cacaueiro e diminuiram a sua resistencia aos perfodos 
criticos de estiagem. Vistos sob este aspecto, as transforma~oes no uso 
da terra, ainda em curso na area estudada, constituem urn processo de se
le~ao natural de mel~lores solos para 0 culti vo do cacau. Como causas . 
secundarias sao apontadas a degrada~ao dos solos, precariedade de recur
sos tecnologicos e dificuldades de ordem economica ocorridas na area 
desde a implanta~ao do cultivo ate 1965. Isto, alias, constitui 0 qua
dro de grande parte da regiao cacaueira baiana. Para 0 futuro, porem, 
trabalhos de pesquisa e extensao, em desenv01vimento pels CEPLAC, pode
rao atenusr 0 processo em areas crfticas como a estudada, ma1grado as 
adversidades de carater fisico e economico. 

SUMMARY 

This paper deals with land use dynamic process of Itabuna, in the 
cocoa region of Bahia, based on aerial photographs taken in different 
periods, 1945 and 1965. 

Field correlations were also undestaken. It was shown that some of 
the plantations remained whereas, others had degraded and disappeared 
leaving behind a cleared area. 
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ANEXO 1 

Caracteriza~io dos diferentes tipos de ocupa~io do solo na area estudada 

As diferentes categorias de uso dos solos abaixo~ foram basicamen
te conceituados nos estagios fisionomicos da vegeta~ao~ apes seu reco
nhecimento previo no terreno e na imagem fotografica pancromatica nas 
escalas de 1:25 000 e 1:45 000: 

1 - Mata. Vegeta~ao caracterizada pela predominancia de arvores de 
grande porte, sobre elementos arbustivos e herbaceos. 

Entre os elementos arbereos encontramrse os seguintes: gameleira preta, 
(Fie~ sp), pau d'arco (Teeoma sp), pau sangue (P~~oeanp~ sp), cajara 
na (Spondia sp)~ pau d'alho (Galle6ia ~eo~ododen~um Casar), piqui ama
relo (La6oe~ia pa~ St. Hil.) e outros. 

2 - Cacaual pouco sombreado. 

a 20% * 

Areas cobertas com cacaueiros com den 
sidade de arvores de sombra inferior-

Entre as especies de somhreamento encontram-se as especies citadas 
acima, mas ocorrem com maior frequencia a eritrina (E~ythnina giauea 
Willd), a cajazeira (Spon~ lutea L.) e a jaqueira (~O~pU6 in
~e9JLi 6 olia L.) • 

3 - Cacaual com sombreamento natural dense 

4 - Cacaual com sombreamento natural dense e de eritrina 

5 - Cacaual com sombreamento dense de eritrina, constituindo unida 
des com densidade-

de arvores de sombra superior a 20%. 

6 - Cacaual sujo. Areas caracterizadas por cacaua1S de aspecto de 
cadente, carentes de maiores tratos e com 0 apa 

recimento de arbustos, ramagens e gramineas invasoras~ destacando-se -
entre estas 0 papua (Pa6palum eonjuga..tum Berg) e 0 canoao (Se..t.aJtia. sp). 

Em geral, pelo numero de falhas formadas pela morte de cacaueiros, 
o contorno do cacaual passa a ser sinuoso e, pelo desenvolvimento de 
elementos invasores seus limites vao perdendo defini~ao~ tornando-se 
difusos. 

7 - Eritrinas: Areas cobertas com eritrinas (E~y~~ glauea 
Willd), de contorno variavel, mas nao ocupadas 

com cacau. 

* Com base em escaZa de densidade fotografica determinada pelo autor 
em trabaZho (13) citadO na BibZiografia. 
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8 - Pasto primitivo. Formado de gramineas espontaneas rasteiras 
ou de porte reduzido tais como, capim bico

de-pato (AxonOpU6 sp) e papua ( P~palum eonjugatum Berg), ou ainda 
formado com gramineas de porte medio, introduzidas como 0 capim ango
linha (~oehloa poly~taehya H. B. K.), e capim sempre verde (Panieum 
maximum Jacq Var. gongylode~. Doell), destinados principalmente a ma-
nuten~ao de muares empregados no transporte do cacau. Os pastes de 
gramineas rasteiras sao os mais caracteristicos das fazendas de cacau. 
A adjetiva~ao de primitivos esta 1igada aos primordios da forma~ao 
destas fazendas. No interior destes pastos estao casas destinadas 
a residencia, beneficiamento e armazenamento do cacau e deposito de 
materiais. Em geral os pastos tern contorno geometrico retilineos e 
bern definidos. 

9 - Pasto sujo e capoeira nova. Correspondem aos pastos carentes 
de tratos ou abandonados, areas 

de vegeta~ao espontanea baixa resultantes de ro~agem, e abandonadas 
apos cultivos de lavouras de subsistencia. Constitui uma comunidade 
vegetal caracterizada pela presen~a de tiriricas (Cyp~ lig~ 

"L. e CypeftlL6 sp.), e plantas de outras fami1ias como a guaxuma 
(Uhena lobata L.), pequenas goiabeiras 'Eugenia sp.), carqueija 
(BoJtJt~ sp.), fo1ha de fogo (Clidemia sp.), e ve1ames branco (Ma
cJl..o~iphoMa sp.), especies que vao subs ti tuindo as gramineas papua, 
bico-de-pato, sempre verde e coloniao (Panieum maximum Jacq.). Es
pecies arboreas como a jaqueira (AJtto~pU6 ~teg~6olia L.) e muito 
raramente a cajazeira (Spon~ lutea L.), podem aparecer no interior 
dos pastos. 

10 - Pastes encapoeirados com eritrina. Esta unidade corresponde 
ao pasto sujo onde ocor

rem, iSQ1adamente ou em grupo, eritrinas de porte arbustivo e a£boreo. 

11 - Capoeira media. E caracterizada pe10 maior desenvo1vimento 
de especies invasoras de pasto sujo. Normal 

mente a guaxuma, goiabeira e coranas (CeA~um laevigatum Schlecht), 
atingem porte medio de 1,5 m. A vegeta~ao ji tem fisionomia arbusti
va e vao surgindo outras especies invasoras como a ingazeira (Inga 
spp.), corindibas (T~ema miC4antha Blume), pau pombo (Ta~a guia
nen6iA Aubll, umbaubas (Ce~op~ sp), sendo tambem comum 0 desenvo1vi
mento de ramagens. Como nos pastos sujos, pequenas "i1has" (moitas) 
de cacau, arvores iso1adas como a jaqueira, e mais raramente a cajazei 
ra, podem ser vistas nesta categoria. 

12 - Capoeira alta. Evoluindo, a capoeira media adquire aspecto 
arboreo e vao surgindo especies que ,sao comu

mente encontradas em pequenas por~oes remanescentes da f10resta que 
cobria a regiao antes da chegada do cultivo do cacau. Dentre estas 
especies destacamrse 0 cobi (Ca6~~ v~ueo~a Vog.), sete-capotes, 
(MaehaeJtium aeuleatum Raddi), cora~ao-de-negro (Sw~zia maCkOe~pa 
Spruce}, catole (Attalea eompta Mart), e outras. 

Este e 0 estagio da capoeira alta ou capoeiroes, que, tambem, se 
caracterizam pela ocorrencia de cipos ou 1ianas. 
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13 - Pastos para bovinos. Vegeta~ao introduzida, normalmente for-
mada de capim ou sempre verde, destina

da a manuten~ao de bovinos, e mais raramente a muares ou equinos. Es 
ta unidade por ter em sua composi~ao elementos dos pastos primitivos~ 
fOJ:aIn J:egistrados no campo, tambem, com base em informa~o'es obtidas 
nas respectivas fazendas, uma vez que °a fotografia aerea permite a ob
serva~ao, apenas, de alguns elementos foto-separadores para estas uni 
dades. Pelo fato de pastos para bovinos sugerirem urn estagio de subs 
titui~ao de areas de cacauais abandonados e areas de capoeiras e dos
propriospastos prindtivos,considera-se uma unidade a ser destacada ne~ 
te estudo, cujo objetivo e a obten~ao de informa~oes sobre a dinamica 
do usa da terra de areas cacaueiras. 

14 - Pomar. Areas ocupadas com fruteiras, destacando-se laranjei
ras {C~U6 ~inen6~ Pers.} e coqueiros (Coeo~ nuci-

6eJLa. L.}. 

15 - Pequenas lavouras. Pequenas areas ocupadas com plantas horti 
culas: couve (~ah~ica ol~eea L.), al~ 

face (Lactuc.a. .6a:Uva L.) I quiabo (Hib.i6C.U6 uC1Lte.nt:u6 L.), gi 10 (Sola
num sp.), cebolinha (Allium SP.), coentro(Co~~ ~ativum L.}, ai
pim (MarUhot paimata Muell. Arg.), mandioca (MarUhot : LLtilM~ima 
Pohl) e cana-de-a~ucar (Saee~ o66icinaAum L.). 

16 - Areas urbanas. Sao aquelas limitadas pelo perimetro urbano. 

17 - Areas em urbaniza~ao. Sao areas em que a cidade esta se expan 
dindo, caracterizadas por ruas ainda nao 

bem definidas pelas edifica~oes. Nestas sao incluidas areas de lotea
mentos. 
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ANEXO 2 

Conceituatio dos elementos complementares e estruturais das planta~oes de cacau 
nio perceptiveis na imagem fotografica , 

Os elementos complementares, considerados para permitir a melhor 
caracteriza~ao dos cacauais (vistos no periodo agosto-outubro de 1968) 
e para facilitar a interpreta~ao da dinamica da ocupa~ao da terra na 
area estudada, foram conceituados nos seguintes termos: 

1 - Aspecto vegetativo. Avalia~ao visual do estado vegetativo da 
popula~ao, nas classes born, regular e mau, 

tomando-se em considera~ao 0 volume de folhas, a intensidade de empon
teiramento (die back)~ ~ existencia de plantas epifitas e ramos penden
tes sobre a copa dos cacaueiros, e a ocorrencia de clareiras. 

2 - Idade: 

Idade de instala~ao. Idade presumida, ou informada, dos cacau
e1ros que se mostravam mais velhos dentro 

de cada circulo-amostra estudado; 

Idade media aparente. Correspondente a media das idades presu
midas da popula~ao formada por individu

os mais velhos plantados e individuos mais jovens, sendo estes substitu 
tos de falhas ou resultantes do aproveitamento de brotos de cacaueiros~ 

3 - Espa~amento. Medias das distancias medidas e/ou estimadas en
tre os cacaueiros registrados nas seguintes fai

xas: inferior a 3 m, entre 3 e 5 , e acima de 5 m. 
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