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RESUMO 
 

 

Cabrucas são plantações em que o sub-bosque das florestas nativas são raleados 

para implantação de cacaueiros, que ficam sombreados pelas árvores nativas de 

grande porte. Esses sistemas agroflorestais, quando comparados a outros métodos 

agrícolas, são de grande importância para a conservação da biodiversidade, pois 

mantém parte da vegetação nativa. A região de cultivo de cacau sul baiana 

apresenta altos níveis de riqueza e endemismo de espécies, dentre elas, o grupo 

das aves se sobressai devido sua alta diversidade e importância ecológica. Embora 

muitos estudos tenham evidenciado que diversas espécies de aves podem ocorrer 

nas plantações de cacau, a persistência de suas populações depende das 

características locais e da estrutura da paisagem no qual as cabrucas estão 

inseridas. Portanto, este projeto tem o objetivo de entender como o manejo local das 

cabrucas e a quantidade de cobertura florestal na escala de paisagem afetam a 

riqueza e abundância de aves nesses sistemas agroflorestais. Esse estudo é de 

suma importância para a conservação das aves em agrossistemas, uma vez que o 

crescente desmatamento da Mata Atlântica do sul da Bahia aliado a um recente 

decreto (nº 15.180 de 02 de junho de 2014), que possibilita a remoção de árvores 

nativas de grande porte, podem causar graves efeitos para a manutenção da 

diversidade de aves nessas paisagens antropizadas. 

Palavras-chave: avifauna; cabruca; paisagens antropizadas; perda de habitat; 

raleamento; sub-bosque. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os ambientes naturais estão sendo rapidamente convertidos pelas 

atividades humanas (Fahrig, 2003), especialmente nos trópicos, cujas condições 

climáticas favorecem a agricultura e a pecuária (Jackson, 1977). Tais alterações no 

uso da terra afetam o equilíbrio dos ecossistemas, tornando as áreas florestais cada 

vez menores e mais isoladas (Andrade & Romeiro, 2009). As espécies, portanto, 

ficam confinadas em pequenos fragmentos de floresta ou devem ser capazes de 



utilizar ambientes antropizados (Morante-Filho et al., 2015). Nesse sentido, as 

agroflorestas possibilitam unir a produção sustentável com a manutenção das 

florestas nativas (Vandermeer et al., 1998), podendo ser grandes aliadas na 

conservação da biodiversidade (Schroth et al., 2004). 

Em paisagens antropizadas, a ocorrência de espécies florestais dependerá 

da quantidade de floresta na paisagem e da permeabilidade da matriz (Vandermeer 

& Perfecto, 2007). Sendo assim, paisagens antropizadas, porém com a presença de 

grandes fragmentos florestais e matrizes amigáveis (como sistemas agroflorestais) 

podem manter alta diversidade de espécies (Arroyo-Rodríguez et al., 2013). As 

agroflorestas, quando comparadas a outros sistemas agrícolas, são superiores em 

termos de conservação de biodiversidade (Lobão et al., 1997; Rice & Greenberg 

2000; Schroth et al., 2004), pois mantém parte da vegetação nativa, além de 

servirem como corredores ecológicos (Laps et al., 2003). Na região sul da Bahia, os 

sistemas agroflorestais de cacau (comumente conhecidos como cabrucas) se 

destacam pelas questões históricas e para a economia local (Araújo et al., 1998); 

cujas espécies nativas do sub-bosque florestal são removidas para plantio do cacau 

(Theobroma cacau), enquanto árvores de grande porte são mantidas (Lobão et al., 

1997).  

Diversos estudos destacaram que as aves podem ser negativamente 

afetadas pela redução de cobertura florestal (Mueller et al., 2014; Maas et al., 2015; 

Morante-Filho et al., 2015; Visco et al., 2015), sendo que espécies de grande porte e 

especialistas florestais são as mais afetadas em paisagens antropizadas (Galetti & 

Pizo 1996; Renjifo, 1999; Robinson, 1999; Uriarte et al., 2011). Perda de florestas 

vem ocorrendo nas paisagens do sul da Bahia; o município de Belmonte, por 

exemplo, foi o campeão de desmatamento do país em 2016 (Fundação SOS Mata 

Atlântica, 2017). Assim, as cabrucas, além de abrigarem alta diversidade de aves 

(Faria et al., 2006), tornam as matrizes mais permeáveis para as espécies, ajudando 

a manter a diversidade regional em paisagens antropizadas (Rice & Greenberg, 

2000) e, consequentemente, algumas funções que esses organismos 

desempenham, especialmente dispersão de sementes e controle de artrópodes 

(Schroth & Harvey, 2007). 

Entretanto, o crescente manejo local das cabrucas, através da remoção de 

árvores nativas de grande porte, pode dificultar a manutenção das espécies de aves 

nesses ecossistemas, uma vez que a simplificação da estrutura da vegetação pode 



reduzir a quantidade de recursos disponíveis para as espécies (Laps et al. 2003, 

2006). Sendo assim, existem dois efeitos sinergéticos ocorrendo nas agroflorestas 

de cacau do sul da Bahia: perda florestal e mudança local das cabrucas. Ambos 

fatores podem reduzir a diversidade de aves, logo, é imprescindível conhecer como 

estas ações influenciam a diversidade de espécies. 

 

OBJETIVO 

 

Avaliar como a quantidade de cobertura florestal na escala de paisagem e 

mudanças na estrutura local das cabrucas afetam a riqueza e abundância de aves. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As demandas humanas por recursos naturais afetam diretamente os 

ecossistemas (Rios, 1995; Hoekstra et al., 2005), especialmente através da 

fragmentação e perda de habitats (Quinn & Harrison, 1988), aumentando as taxas 

de extinção de espécies e a perda de serviços ambientais (Pimm et al., 1995). Em 

paisagens modificadas por ações antrópicas, as atividades agrícolas destacam-se 

por ter grande impacto na perda de espécies devido às reduções de áreas de 

florestas nativas e maiores isolamentos entre os fragmentos florestais 

remanescentes (Saunders et al., 1991; Rosenzweig, 1995).  

Espécies generalistas de habitat ainda conseguem, muitas vezes, utilizar 

matrizes antropizadas para manter suas atividades fundamentais, porém, espécies 

especialistas florestais não utilizam matrizes contrastantes, como pastos e 

monoculturas, e, portanto, tendem a ficar confinadas a pequenos fragmentos 

florestais modificados (Morante-Filho et al., 2015). Diante deste contexto, matrizes 

diversas, como as agroflorestas, são de suma importância para a conservação de 

espécies em paisagens antropizadas, pois tais sistemas podem manter alta riqueza 

de espécies e, consequentemente, funções ecológicas e serviços ambientais 

associados (Cassano et al., 2009). 



O sul da Bahia tem grande biodiversidade, sendo considerado um dos cinco 

centros de endemismo para a Mata Atlântica (Silva et al., 2004; Tabarelli et al., 

2010). No entanto, a diversidade biológica sofre com constantes pressões nas 

mudanças de uso do solo, principalmente a conversão de grandes trechos florestais 

em cultivos de monocultura e pecuária (Ruf & Schroth, 2004). No estado da Bahia 

este cenário não é diferente; em 2016 as taxas de desmatamento da Mata Atlântica, 

especialmente na região sul, aumentaram 207% em relação ao censo anterior 

(Fundação SOS Mata Atlântica, 2017).  

A redução da quantidade de floresta tende a diminuir a riqueza de espécies 

de aves (Laps, 2006), o que prioriza os sistemas agroflorestais de cacau (cabrucas) 

para auxiliar na manutenção da diversidade de espécies. Estudos comparando 

agrossistemas com floresta nativa vêm sendo feitos em ritmo crescente, 

demonstrando que cabrucas perdem espécies à medida que a cobertura florestal 

natural é reduzida na paisagem (Perfecto et al., 2003; Tejeda-Cruz & Sutherland 

2004; Faria et al., 2006, 2007; Bael et al., 2007; Schroth & Harvey, 2007). Esse 

resultado reflete as consequências do isolamento das cabrucas na paisagem, 

sugerindo que as agroflorestas sozinhas, sem a presença de florestas próximas, são 

insuficientes para conservar a biodiversidade. 

Por mais que os sistemas agroflorestais de cacau não sejam substitutos dos 

remanescentes florestais, eles mantêm parte da vegetação nativa, o que possibilita 

que espécies de aves especialistas florestais possam habitá-los (Laps et al., 2003). 

Porém, a intensificação do manejo das cabrucas é fator crucial na quantidade de 

nicho disponível para as aves (Sambuichi et al., 2012). O decreto nº 15.180 de 02 de 

junho de 2014 prevê a manutenção de apenas 40 indivíduos de espécies de árvores 

nativas por hectare, possibilitando a remoção de espécies nativas para o plantio do 

cacau (evento chamado de raleamento). Portanto a simplificação da estrutura da 

vegetação das cabrucas pode reduzir a quantidade de recursos e, 

consequentemente, impedir a ocorrência de espécies, especialmente as 

especialistas florestais. 

Levando em conta as grandes taxas de endemismo e riqueza, e ao fato de 

que as cabrucas estão historicamente enraizadas na região sul da Bahia (Araújo et 

al., 1998), é necessário que surjam novas pesquisas para avaliar como mudanças 

na estrutura da paisagem (por exemplo perda de cobertura florestal) e manejo local 



das cabrucas podem afetar a diversidade de espécies de aves. A conversão de 

áreas de vegetação nativa para a produção agrícola é um tema amplamente 

discutido por cientistas e produtores rurais devido à limitação na disponibilidade de 

mais áreas para a expansão agrícola. Portanto, conciliar produtividade e 

conservação ambiental é um desafio que deve ser alcançado para i) manter a 

produção sem causar maiores impactos nas florestas nativas, ii) impedir que novas 

áreas naturais se tornem áreas agrícolas e iii) utilizar essas agroflorestas como 

aliadas na conservação de espécies. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

Este estudo será realizado em 20 sistemas agroflorestais de cacau 

distribuídos na região sul da Bahia. Devido a mudanças no uso do solo nos últimos 

30 anos, a paisagem se modificou de florestas nativas para um mosaico de florestas 

secundárias, plantações de cacau, seringa e eucalipto e áreas destinadas à 

pastagem (Pardini et al., 2009). As agroflorestas de cacau são sistemas 

agrossilviculturais, que se fundamentam na substituição dos elementos de sub-

bosque para o plantio de cacaueiros, cultura de interesse econômico. Estes são 

implantados sob a proteção e sombra de árvores nativas remanescentes, de forma 

descontínua (Lobão et al., 1997). 

A temperatura média anual da região é de 24°C, e a precipitação é superior 

a 1800 mm/ano. A região não tem uma estação seca distinta, embora um período 

mais quente e sem chuvas ocorra ocasionalmente entre dezembro e março (Thomas 

et al., 1998). 

 

Delineamento amostral 

 

Através de imagens de satélite de alta resolução será elaborado um 

mapeamento de uso do solo por classificação supervisionada através do ambiente 

SIG empregando o software ArcGis (9.3). Após o mapeamento serão selecionados 

20 sistemas agroflorestais de cacau inseridos em paisagens com diferentes 



quantidades de cobertura florestal. As cabrucas amostradas terão distância mínima 

de três quilômetros entre si. 

O cálculo da cobertura florestal será feito através de raio de um quilômetro a 

partir do centro de cada cabruca. Após esta etapa, serão selecionadas as cabrucas 

com base no gradiente de cobertura florestal. 

 

Amostragem de aves 

 

A amostragem de aves será realizada empregando o método de redes de 

neblina (Karr, 1981). Em cada cabruca (n=20), serão alocadas 10 redes de neblina 

(12 m de comprimento, 2,5 m de altura, 31 mm de malha), com total de 120 m de 

comprimento. As redes serão abertas durante dois períodos: 06:00 às 11:00 e 14:00 

às 17:00, durante 3 dias consecutivos, totalizando 24 horas/rede por sítio de coleta. 

As redes serão revisadas a cada 30 minutos para que os indivíduos capturados 

fiquem o menor tempo possível na rede, diminuindo, assim, o estresse de captura.  

As aves serão identificadas seguindo a nomenclatura científica do Comitê 

Sul-Americano de Classificação (Remsen et al., 2014), com o auxílio do guia de 

identificação de Sigrist (2014).  O manuseio dos indivíduos capturados será 

realizado de acordo com as recomendações do Manual de Anilhamento de Aves 

Silvestres (2004). 

 

Intensidade de manejo das cabrucas 

 

Serão tiradas três fotos hemisféricas em cada agrossistema de cacau 

amostrado, próximas aos locais de coleta das aves, a fim de avaliar a cobertura do 

dossel. Espera-se que cabrucas com dossel mais aberto apresentem maior 

intensidade de manejo, ou seja, maior remoção de árvores nativas (Cassano et al., 

2016). Para análise dos dados de abertura de dossel será utilizado o software Gap 

Light Analyzer. 

 

 

 

 



FONTES QUE PRETENDE PEDIR FINANCIAMENTO 

 

Este estudo é um sub-projeto integrante do projeto “Biodiversidade, serviços 

ecossistêmicos e produtividade em agroflorestas de cacau no sul da Bahia”, 

coordenado pelo Laboratório de Ecologia Aplicada à Conservação (LEAC) da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). A execução do projeto contará com 

apoio do LEAC, que disponibilizará a infraestrutura, como carro para atividades de 

campo e material para coleta de aves (redes, por exemplo). Também pretendemos 

pedir financiamento à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPP) da 

Universidade Estadual de Santa Cruz, que é responsável pelas atividades 

concernentes à pesquisa e à Pós-graduação na UESC. Além disso, pretende-se 

submeter propostas para agências de fomento, como The Rufford Foundation, 

complementando gastos com atividades de pesquisa em campo. 
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