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Introdução: A valoração econômica da floresta em pé e dos saberes dos seus povos vem contribuíndo 
sobremaneira para a expansão das atividades baseadas em arranjos ecoprodutivos locais. A proposta 
dos Arranjos Ecoprodutivos Locais prevê justamente o incentivo de atividades já praticadas pelas 
comunidades tradicionais e com potencial para introdução e expansão no mercado, utilizando de 
recursos naturais presentes nos biomas regionais. As cabrucas são áreas de cultivo onde o cacau foi 
implantado sob a sombra da floresta nativa raleada. São consideradas de extrema importância para a 
conservação de espécies nativas no Sul da Bahia; no entanto, este sistema produtivo vem sofrendo 
impactos significativos pelas mudanças climáticas, com destaque à seca prolongada do verão 2015-2016 
que levou à perda significativa dos dosséis de cacau da região (GATEAU-REY et al., 2018). A baixa 
produtividade do sistema e a falta de incentivos aos pequenos produtores para renovação do dossel 
acentuam a vulnerabilidade econômica da região, conhecida também pelo baixo IDH. Entendendo que 
trabalhar o reconhecimento da biodiversidade e a valoração econômica dos recursos florísticos da 
cabruca junto às agricultoras locais poderia se tornar uma alternativa de renda para períodos de 
entressafra, a equipe deste projeto realizou oficinas de capacitação para a produção de produtos de 
base vegetal: fitocosméticos, fitoterápicos, insumos biológicos. Objetivo: realizar oficinas de capacitação 
para produção de fitocosméticos, fitoterápicos e bioinsumos. Material e métodos: Entre março de 2019 
e março de 2020, uma equipe multidisciplinar composta por docentes e discentes da UFSB visitou 
assentamentos, escolas e associações comunitárias capacitando mulheres para o reconhecimento de 
plantas medicinais empregadas pela medicina tradicional de crescimento espontâneo na cabruca. As 
mulheres recebiam informações básicas sobre propagação e produção de mudas, manejos e tratos 
culturais, beneficiamento mínimo e normas de segurança na manipulação das plantas. Em instalações 
improvisadas, as participantes receberam treinamento para extração de óleos essenciais e preparo de 
extratos hidroalcóolicos que foram empregados na produção de fitocosméticos (sabonetes, hidratantes 
corporais, xampus, condicionadores), fitoterápicos (óleos de massagem, xaropes, infusões, pomadas) e 
bioinsumos (repelentes, inseticidas). Resultados e discussão: No período de vigência do projeto, mais 
de 60 mulheres agricultoras participaram das oficinas de capacitação. Um grupo de seis mulheres do 
Assentamento Terravista em Arataca – BA organizou-se para dar continuidade à produção de 
fitoprodutos e, com auxílio da UFSB e parcerias institucionais, aprovou projetos para aquisição de 
equipamentos e instalações de uma unidade produtora de óleos essenciais, extratos e bioinsumos.  

 

    
Fotos 1 e 2. Alunos da UFSB em oficina prática de fitoprodutos realizada no Assentamento Terra de 
Santa Cruz, Santa Luzia-BA, em outubro de 2019. 
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