
282

III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL
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O desenvolvimento da cafeicultura no Estado da Bahia durante os últimos anos foi expressivo, contribuindo
para a transformação da realidade social, especialmente nos municípios de menor porte. O município de
Barra do Choça, se destaca como maior produtor de café do Norte e Nordeste, em grande parte, graças
as associações de pequenos produtores. Entretanto, as características edafoclimáticas da região e a
utilização de nível tecnológico baixo têm contribuído para baixas produtividades dos cafezais. A arborização,
uma prática de manejo antiga e comum em países tropicais, tem sido usada como uma alternativa para
minimizar esses efeitos e também, como fonte de renda para o cafeicultor. O presente trabalho foi
realizado no período de julho a novembro de 2002, objetivando caracterizar o sistema de arborização em
cafezais de pequenos produtores associados no município de Barra do Choça – BA. A metodologia
utilizada foi a da realização de minicursos sobre arborização em cafezais para cafeicultores reunidos em
associações de pequenos produtores e a aplicação de questionários. Foram aplicados 293 questionários,
sendo amostrada área total de 3415,4 ha, dos quais 903,9 ha foi verificado o cultivo de café. As
propriedades com área inferior a 10 ha corresponderam a 68,3% sendo que 46,37% da área cultivada
com café foi classificada na faixa de 2,1 a 4,0 ha. Foi verificado que em 100% das áreas de cultivo de
café avaliadas, utilizava-se a variedade Catuaí, com produtividade média de 10,7 sacos ha-1. Na maioria
dos cafezais, a faixa de idade de 2 a 5 anos foi predominante, entretanto, não houve correlação significativa
entre idade e produtividade. Das propriedades avaliadas 88% usavam o sistema de arborização. Observou-se
que a bananeira foi a principal espécie utilizada em 88,3% das propriedades, tendo como finalidades o quebra-
vento e o incremento da renda familiar. Citada por 80% dos agricultores, a EBDA (Empresa Baiana de
Desenvolvimento Agrícola) se destacou como principal meio de difusão de tecnologia para os pequenos
cafeicultores no município de Barra do Choça.
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