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RESUMO 

 

Este estudo visou compreender a importância relativa dos morcegos e das aves na 

predação de artrópodes em plantações de cacau (Theobroma cacao L., Malvaceae), bem 

como distinguir se há diferença neste papel entre plantações com manejos distintos. Foram 

selecionadas no Município de Itajuípe/BA, duas plantações de cacau sob dois tipos 

diferentes de manejo de sombra: a tradicional cabruca (cacau sob árvores nativas) e outro 

pouco sombreado. Em cada uma das áreas foram estabelecidos quatro blocos de 

amostragem nos quais foram selecionados quatro indivíduos de T. cacao para os seguintes 

tratamentos: 1. controle, no qual não houve nenhuma forma de exclusão, 2. exclusão das 

aves, 3. exclusão dos morcegos, 4. exclusão total. O experimento teve duração de seis 

semanas e foram contabilizados os artrópodes nas folhas dos indivíduos antes do 

experimento e em todas as semanas. Os dados foram analisados com o modelo linear 

generalizado (GLM). Houve significativo aumento na abundância de artrópodes ao longo 

do experimento nos tratamentos de exclusão de morcegos e exclusão total na plantação 

tradicional, não tendo sido o mesmo observado em relação ao experimento de exclusão de 

aves. Na plantação de cacau pouco sombreada nenhum dos tratamentos interferiu na 

abundância de artrópodes, indicando que a predação destes artrópodes deve ser mediada 

por outros fatores. Estes resultados demonstram a importância potencial dos morcegos no 

controle biológico de artrópodes em plantações de cacau sob o sistema de cabrucas, 

sugerindo que a conservação dos morcegos insetívoros é importante para a manutenção 

desses tipos de plantações, quando se trata de artrópodes que podem atuar como pragas.  

 

Palavras-chave: plantações de cacau, manejo, predação, serviço ecossistêmico, regulação 

descendente. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

This study aimed to understand the relative importance of bats and birds as 

predators of arthropods in plantations of cocoa (Theobroma cacao L., Malvaceae), and 

distinguish whether this role is no difference between crops with different managements. 

We selected the City of Itajuípe / BA, two cocoa plantations under two different types of 

shade management: the traditional cabruca (cocoa trees in native) and partly shaded. In 

each of the areas were established in four blocks of sampling were selected four individuals 

of T. cacao for the following treatments: 1. control, in which there was no way to delete 2. 

exclusion of birds, 3. exclusion of bats 4. total exclusion. The experiment lasted six weeks 

and arthropods were recorded in the leaves of the subjects before the experiment and every 

week. Data were analyzed with the generalized linear model (GLM). There was a 

significant increase in the abundance of arthropods during the experiment in treatments for 

exclusion of bats and the total exclusion of traditional crop has not been observed in the 

same relation to bird exclusion experiment. In cocoa plantation shaded little interfered with 

any of the treatments in the abundance of arthropods, indicating that predation of 

arthropods must be mediated by other factors. These results demonstrate the potential 

importance of bats in the biological control of arthropods in the cocoa plantations in the 

system cabruca, suggesting that the conservation of insectivorous bats is important for the 

maintenance of these crops, when it comes to arthropods that can potentially act as pest. 

Keywords: cocoa management, predation, ecosystem service, top down. 
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PRÓLOGO 

 

REGULAÇÃO DESCENDENTE (Top-Down Control)  

Predadores executam importante papel na regulação descendente de artrópodes 

herbívoros e, por essa razão, nas últimas duas décadas diversos estudos foram realizados 

a fim de investigar o controle populacional de herbívoros por certos taxa de predadores 

como formigas, lagartos, morcegos e especialmente aves (e.g. Dial & Roughgarden 

1995, Philpott et al. 2004, Borkhataria et al. 2006, Philpott et al. 2009, Pinõl et al. 

2010).  

Experimentos de exclusão de aves com o objetivo de verificar se a ausência das 

mesmas acarreta em um aumento da abundância de artrópodes foram executados em 

florestas de carvalho-europeu (Quercus alba) e em árvores de dossel e sub-bosque em 

florestas tropicais (Marquis & Whelan 1994, Van Bael et al. 2003, Van Bael & Jeffrey 

2005). Em sistemas agrícolas como plantações sombreadas e não sombreadas de café, 

agroflorestas de cacau e plantações de dendê (Elaeis guineensis) também foram 

realizados experimentos de exclusão de aves com a mesma finalidade (Greenberg et al. 

2000a, Philpott et al. 2004, Borkhataria et al. 2006, Van Bael et al. 2007b, Koh 2008). 

Em quase todos os casos, os experimentos de exclusão resultaram em um aumento na 

abundância de artrópodes e no dano foliar (Marquis & Whelan 1994, Greenberg et al. 

2000a, Van Bael et al. 2003, Philpott et al. 2004, Van Bael & Jeffrey 2005, Borkhataria 

et al. 2006, Van Bael et al. 2007b,  Koh 2008).  

Philpott et al. (2009) realizaram uma meta-análise investigando as relações 

riqueza de espécies e riqueza funcional de aves x remoção de artrópodes em 

agrossistemas tropicais e concluíram que em alguns casos o aumento da riqueza 
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funcional tem relação positiva com a remoção de artrópodes e que a riqueza de espécies 

de aves tem forte interferência positiva na remoção de artrópodes. 

Mantyla et al. (2010) em uma meta-análise utilizando 29 artigos da literatura que 

investigaram o papel de aves na regulação descendente de artrópodes herbívoros 

concluíram  que as aves: (1) reduzem os danos foliares e a mortalidade das plantas e (2) 

afeta positivamente a biomassa vegetal, mas não afeta o crescimento das plantas. Tais 

efeitos das aves sobre as plantas ocorrem tanto em regiões tropicais e temperadas, 

ambientes florestais e agrícolas, plantas jovens e maduras. 

Podemos perceber que o papel das aves no controle biológico de artrópodes tem 

sido bastante investigado. Contudo, esta função ecológica é executada também por 

morcegos, que fazem uso deste recurso durante a noite (Williams-Guillén et al. 2008). 

De um modo geral, o papel dos morcegos nesta função tem sido subestimado.  

Os morcegos constituem a segunda maior ordem de mamíferos do mundo 

(Nowak 1991), com alta riqueza e abundância local de espécies (Kalko 1998).  Grande 

parte das espécies de morcego possui dieta parcialmente ou exclusivamente insetívora, 

sendo os morcegos insetívoros grandes predadores de insetos. Kalka & Kalko (2006) 

demonstraram que um único indivíduo de Micronycteris microtis, que é um insetívoro 

catador, pode se alimentar de até 84% de sua massa corporal em artrópodes em apenas 

uma noite. Além disso, cerca de 50% dos itens e 70% da biomassa de sua dieta é 

constituída de insetos herbívoros (Kalka & Kalko 2006), o que nos permite inferir o 

papel dos morcegos na regulação descendente de artrópodes. Estes mesmos autores 

realizaram experimentos de exclusão de morcegos e aves em uma floresta tropical no 

Panamá e observaram que os morcegos executaram uma redução de artrópodes mais 

efetiva do que as aves, demonstrando que os morcegos podem ter uma maior 
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importância no controle biológico de artrópodes do que aves em florestas tropicais 

(Kalka et al. 2008). 

Williams-Guillén et al. (2008) realizaram experimentos de exclusão de 

morcegos e aves (isoladamente e concomitantemente) em uma agrofloresta de café no 

México e observaram que morcegos e aves possuem um efeito aditivo na regulação 

descendente de artrópodes herbívoros. Além disso, o estudo mostrou que na estação 

chuvosa os morcegos foram mais importantes nesta função do que as aves, tendo a 

abundância de artrópodes aumentada em 84% nos indivíduos de café em que houve 

exclusão de morcegos. 

Morrison & Lindell (2012) ao realizar experimentos de exclusão de morcegos e 

aves em sítios de restauração florestal na Costa Rica observaram que os morcegos 

possuem um efeito mais relevante no controle de populações de artrópodes do que aves 

nestes ambientes. 

A presença de colônias do morcego insetívoro Tadarida brasiliensis em 

plantações de algodão no Texas possui importante função no controle de herbívoros que 

provocam danos na colheita, gerando uma economia de cerca de $750 milhões em 

custos com pesticida (Cleveland et al. 2006, Federico et al. 2008).  Boyles et al. (2011) 

em recente trabalho chamam a atenção para a importância econômica dos morcegos 

insetívoros na América do Norte e estimaram que a perda desta guilda pode causar um 

prejuízo de cerca de $ 4 bilhões à agricultura, devido a função ecológica que executam.  

 

SISTEMAS AGROFLORESTAIS 

Os sistemas agroflorestais caracterizam-se pela combinação entre árvores 

florestais e cultivos e possuem importante função de conservar uma parcela da 

biodiversidade (Vandermeer & Perfecto 2007, Clough 2009-a, Holbech 2009, Anand et 
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al. 2010), podendo apresentar uma diversidade igual ou maior que fragmentos florestais 

(Faria et al. 2007, Bhagwat et al. 2008). Isto ocorre porque a matriz agroflorestal muitas 

vezes funciona como ecótone, podendo agregar espécies características de ambiente 

agrícolas, espécies florestais generalistas e espécies de bordas de florestas (Greenberg et 

al. 1997).  

A biodiversidade nos sistemas de produção agrícola executa serviços 

ecossistêmicos, como a reciclagem de nutrientes, controle de microclima local, 

regulação dos ciclos hidrológicos e controle de pragas (Altieri 1999). Por essa razão, a 

manutenção destes serviços depende da conservação da diversidade biológica (Altierre 

1999 apud Altierre 1994). A perda de serviços ecossistêmicos, devido ao processo de 

simplificação biológica, gera um custo ambiental e econômico. A ausência de 

organismos controladores naturais de pragas (eg. morcegos e aves), por exemplo, pode 

aumentar o custo e reduzir a qualidade dos alimentos, devido à maior dependência do 

uso de pesticidas (Altieri 1999). 

As monoculturas estão mais propensas a problemas com insetos-pragas do que 

os agrossistemas. Isto ocorre porque a diversidade vegetal nos agrossistemas 

proporciona oportunidades ambientais aos inimigos naturais, tais como recursos 

alimentares (e.g. frutos, pólen, néctar), abrigo e local para nidificação, o que permite sua 

presença no ambiente (Altieri & Letourneau 1982) e a auto-regulação das pragas. 

 

PLANTAÇÕES DE CACAU 

Plantações de cacau cobertas por árvores nativas de dossel formam um 

agrossistema conhecido como cabrucas (Alves 1990). O sistema agroflorestal cabruca 

oferece ao cacaueiro microclima e umidade adequados, proteção contra erosão e habitat, 

além de ser mantenedor da grande biodiversidade local (Ruf & Schroth 2004). 
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Apesar de sua semelhança com uma floresta original, as cabrucas são sistemas 

estruturalmente mais simples (Rice & Greenberg 2000), resultando em uma redução das 

espécies de plantas (Sambuichi 2002), especialmente em função da retirada das árvores 

de sub-bosque. Ainda assim, Sambuichi & Haridasan (2007) encontraram um total de 

179 espécies vegetais nas cabrucas da região de Ilhéus, Bahia.  

Este sistema está entre as práticas agroflorestais que apresentam um grande 

potencial para conciliar o desenvolvimento agrícola com a conservação da 

biodiversidade (Ruf & Schroth 2004, Cassano et al. 2009, Schroth et al. 2011). A 

diversidade vegetal nos agrossistemas de cacau fornece habitat e recursos à fauna 

(Greenberg et al. 2000b). Diversas publicações têm mostrado a sua importância na 

manutenção da fauna local, especialmente aves, morcegos, pequenos mamíferos e 

invertebrados (e.g. Greenberg et al. 2000b, Pardini 2004, Faria et al. 2006, Harvey et al. 

2006, Delabie et al. 2007, Faria et al. 2007, Harvey & Villalobos 2007, Van Bael et al. 

2007a, Cassano et al. 2009) chegando a superar a riqueza de espécies das florestas 

próximas em alguns grupos como morcegos e aves (Faria et al. 2006, Van Bael et al. 

2007a). Isto ocorre devido ao acréscimo de espécies generalistas nas agroflorestas de 

cacau que supera a perda de espécies especialistas florestais (Pardini et al. 2009).  

Além disso, as cabrucas são matrizes que funcionam como corredores para os 

fragmentos de mata, sendo permeáveis à grande parte da biota local (Pardini 2004, Faria 

et al. 2007, Cassano et al. 2009). Desta forma, se estabelece uma relação benéfica, na 

qual as espécies florestais se beneficiam da permeabilidade enquanto que as plantações 

de cacau são favorecidas pelas funções ambientais de determinadas guildas (Bisseleua 

et. al. 2009), tais como o controle de herbívoros por predadores presentes nas florestas. 

Até meados dos anos 1990 cerca de 70% das plantações de cacau no estado da 

Bahia, maior produtor nacional de cacau, estava sob o sistema tradicional da cabruca 
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(Araújo 1997), porém hoje se observa uma tendência ao adensamento do cacaual e a 

retirada de grande parte das árvores sombreadoras do cacau (Schroth et. al. 2011). Este 

raleamento das plantações tem sido resultado da introdução de variedades clonadas, 

resistentes a pragas e ao sol, o que aumentou a produtividade e, portanto, o retorno 

financeiro (Schroth et. al. 2011). 

Em agroflorestas de café cobertas por árvores nativas de dossel, parecidas com 

as cabrucas, ocorreu o mesmo processo na década de 1990, com a substituição das 

plantações sombreadas por plantações a pleno sol com o objetivo de intensificar a 

produção e aumentar o faturamento (Dietsch et al. 2004). Em um estudo comparando 

riqueza de formigas em fragmentos florestais, plantações tradicionais e cultivos não 

sombreados de café, Perfecto & Vandermeer (2002) mostraram que simplificação da 

matriz possui um impacto negativo sobre formigas, com menos espécies em plantações 

não sombreadas. Visto que as formigas costumam ser bioindicadoras de qualidade 

ambiental, este resultado pode ser extrapolado para outros grupos biológicos. 

Levando em consideração a semelhança estrutural e o alto potencial de 

conservação da biodiversidade apresentado pelos agrossistemas de cacau e café nas 

regiões aonde foram estudados (veja Moguel & Toledo 1999, Greenberg et. al. 2000b, 

Perfecto et al 2003, Faria et al. 2006, Delabie et al. 2007, Faria et al. 2007, Harvey & 

Villalobos 2007, Kellerman et al. 2008, Cassano et al. 2009, Pardini et al. 2009, Schroth 

et. al. 2011), é possível que efeitos semelhantes aos observados no processo de 

simplificação nas plantações café possam ocorrer nas plantações de cacau.  

Além da perda de biodiversidade, o processo de simplificação das plantações de 

cacau pode afetar as interações ecológicas ocorrentes no ambiente. Bisseleua et. al. 

(2009) comparando intensidade de herbivoria em plantações de cacau com diferentes 

níveis de sombreamento (25-95%) observaram que as taxas de herbivoria aumentam na 
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medida em que diminui o sombreamento da área, ou seja, plantações mais sombreadas 

tendem a sofrer menor pressão de herbívoros. Tal fato pode estar relacionado à 

“hipótese do inimigo natural”, em que se espera encontrar uma maior diversidade de 

predadores de herbívoros em ambientes heterogêneos, aonde há uma maior 

disponibilidade de presas alternativas e microhábitats (Altieri et al. 2003 apud Root 

1975). Na ausência desses predadores pode ocorrer um “boom” de herbívoros. 

 

DIVERSIDADE DE AVES E MORCEGOS INSETÍVOROS EM PAISAGENS 

AGRÍCOLAS 

 Trabalhos comparando a diversidade de aves em fragmentos florestais e 

plantações de cacau mostram que, apesar das plantações manterem alta diversidade da 

avifauna há redução na diversidade (= riqueza e abundância) de aves insetívoras 

(Greenberg et. al. 2000b, Faria et. al. 2006, Van Bael et. al. 2007a). 

 Greenberg et. al. (2000b) amostrando assembléias de aves em plantações de 

cacau no México observaram que, apesar da alta riqueza encontrada de espécies 

insetívoras migratórias, houve baixa riqueza de espécies residentes insetívoras. Van 

Bael et. al. (2007a) em um estudo de diversidade de aves em plantações de cacau no 

Panamá encontraram baixa diversidade de espécies insetívoras de sub-bosque e 

observaram que quanto mais intenso o manejo da plantação, menor a diversidade de 

aves. 

No sul do estado da Bahia, Faria et. al. (2006) realizaram um estudo 

comparativo entre fragmentos florestais e agroflorestas de cacau (cabruca), em relação à 

diversidade de morcegos e aves. De maneira geral, as cabrucas apresentaram uma maior 

riqueza de morcegos e aves do que as florestas e uma diversidade das aves ligeiramente 

maior nas florestas e dos morcegos maior nas cabrucas. Além disso, houve uma alta 
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similaridade na composição de espécies entre cabrucas e florestas tanto em relação às 

aves quanto aos morcegos, denotando que cabrucas suportam espécies florestais. Em 

relação aos morcegos insetívoros catadores (gleaners), diversas espécies (eg. 

Micronycteris hirsuta, M. schmidtorum, Lophostoma brasiliense, L. silvicolum) 

encontradas em fragmentos florestais também foram amostradas nas cabrucas (Faria et. 

al. 2006). Morcegos insetívoros catadores são sensíveis a perturbações ambientais 

(Medellín et al. 2000), porém ainda assim as cabrucas mostraram-se importantes 

mantenedoras desta guilda de morcegos. Isto pode estar relacionado com 

disponibilidade de recursos nas cabrucas e também com facilidade de deslocamento, 

devido à simplificação vertical conseqüente do raleamento do sub-bosque (Faria 2002).  

 

OBJETIVOS 

O presente estudo investigou 1. A importância de morcegos e aves na predação 

de artrópodes em plantações de cacau no sul da Bahia, 2. Se existe diferença no grau de 

predação entre os dois grupos taxonômicos, 3. Se existem diferenças no grau de 

predação de artrópodes por estes dois grupos biológicos em plantações de cacau sob 

manejo tradicional (cabruca) e pouco sombreado. Trata-se do primeiro estudo acerca do 

papel dos morcegos e aves na predação de artrópodes no Brasil, bem como o primeiro 

estudo deste papel desempenhado por morcegos em plantações de cacau. Esta pesquisa 

faz parte de um estudo maior e mais abrangente, o Projeto Funcionalidade Ecológica em 

Sistemas Florestais da Região Cacaueira do Sul da Bahia cujo objetivo é avançar no 

conhecimento sobre a biota no mosaico florestal da região cacaueira, através da 

condução de pesquisas enfocando diversos processos ecológicos em áreas de floresta e 

plantações de cacau. 
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ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

Esta dissertação será apresentada em formato de um artigo que deverá ser 

submetido para a Revista Biotropica. O referido artigo obedece ao escopo da revista 

bem como segue seu padrão de formatação, embora apresentado aqui em português.   
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RESUMO 

Este estudo visou compreender a importância relativa dos morcegos e das aves na 

predação de artrópodes em plantações de cacau (Theobroma cacao L., Malvaceae), bem 

como distinguir se há diferença neste papel entre plantações com manejos distintos. 

Foram selecionadas no Município de Itajuípe/BA, duas plantações de cacau sob dois 

tipos diferentes de manejo de sombra: a tradicional cabruca (cacau sob árvores nativas) 

e outro pouco sombreado. Em cada uma das áreas foram estabelecidos quatro blocos de 

amostragem nos quais foram selecionados quatro indivíduos de T. cacao para os 

seguintes tratamentos: 1. controle, no qual não houve nenhuma forma de exclusão, 2. 

exclusão das aves, 3. exclusão dos morcegos, 4. exclusão total. O experimento teve 

duração de seis semanas e foram contabilizados os artrópodes nas folhas dos indivíduos 

antes do experimento e em todas as semanas. Os dados foram analisados com o modelo 

linear generalizado (GLM). Houve significativo aumento na abundância de artrópodes 

ao longo do experimento nos tratamentos de exclusão de morcegos e exclusão total na 
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plantação tradicional, não tendo sido o mesmo observado em relação ao experimento de 

exclusão de aves. Na plantação de cacau pouco sombreada nenhum dos tratamentos 

interferiu na abundância de artrópodes, indicando que a predação destes artrópodes deve 

ser mediada por outros fatores. Estes resultados demonstram a importância que os 

morcegos exercem na predação de artrópodes nas cabrucas e indicam que a conservação 

dos morcegos insetívoros é importante para a manutenção desses tipos de plantações, 

quando se trata de artrópodes que podem atuar como pragas. 

 

Palavras-chave: plantações de cacau, manejo, predação, serviço ecossistêmico, 

regulação descendente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Um dos mais ricos biomas do planeta (Myers et. al. 2000), a Mata Atlântica 

encontra-se hoje reduzida a menos de 12% de sua cobertura original e sua distribuição é 

extremamente fragmentada (Ribeiro et al. 2009). Entretanto, este processo de perda e 

fragmentação florestal é parcialmente mitigado pela presença de plantações sombreadas 

de cacau (Theobroma cacao), principal produto agrícola no sul do estado da Bahia 

(Faria 2002, Cassano et. al. 2009). Nessa região, parte do cultivo do cacau ocorre em 

cabrucas. Cabrucas são plantações cujo manejo leva a substituição dos estratos 

inferiores da floresta por cacau com manutenção de parte do dossel nativo para o 

sombreamento (Faria & Baumgarten 2007). 

Embora habitats agroflorestais sejam estruturalmente mais simples do que as 

florestas nativas (Sambuichi 2002, Cassano et. al. 2009), tais sistemas são importantes 

na conservação de uma parcela significativa da biodiversidade regional. Sendo 
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permeáveis à grande parte da biota nativa, as cabrucas funcionam como corredores, 

permitindo a algumas espécies se deslocarem entre os fragmentos florestais (Cassano et. 

al. 2009), diminuindo o número de prováveis extinções locais (Faria 2002, Pardini et. 

al. 2005).  

Ainda, como parte dos remanescentes florestais ocorre inserida em uma matriz 

predominantemente composta por cabrucas, estes sistemas agroflorestais reduzem o 

efeito de borda (Pardini 2004, Faria et al. 2007, Cassano et al. 2009), um dos principais 

processos responsáveis pela degradação de remanescentes em paisagens fragmentadas 

(Murcia 1995). Assim como outros sistemas agroflorestais (Vandermeer & Perfecto 

2007), as cabrucas favorecem a presença de parte significativa de espécies que 

compõem as assembléias florestais nativas de vários grupos taxonômicos (Greenberg et 

al. 2000b, Pardini 2004, Faria et al. 2006, Harvey et al. 2006, Delabie et al. 2007, Faria 

et al. 2007, Harvey & Villalobos 2007, Van Bael et al. 2007a, Cassano et al. 2009).  

Aves e morcegos formam os dois grupos de vertebrados que possuem a maior 

riqueza de espécies nas cabrucas do sul da Bahia (Faria et al. 2006). Estes habitats 

parecem abrigar assembléias de aves menos ricas que as florestas remanescentes, porém 

ainda bastante diversas, incluindo tanto espécies florestais quando aquelas 

características de áreas abertas (Faria et al. 2006). No caso dos morcegos, Faria et al. 

(2006) mostram que as cabrucas abrigam uma riqueza e abundância ainda mais elevada 

que a detectada em remanescentes florestais, inclusive espécies de morcegos 

consideradas estritamente relacionadas a ambientes florestais preservados, como os 

morcegos da Subfamília. Parte destes morcegos, os catadores, possui sua dieta baseada 

em insetos os quais são capturados aderidos a substratos, como folhas (Schnitzler & 

Kalko 2001, Esbérard & Bergallo 2004, Giannini & Kalko 2004, Kalka & Kalko 2006). 
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Tradicionalmente as plantações de cacau são manejadas com o uso de pesticidas 

e fertilizantes químicos, além de apresentarem sombreamento composto por espécies de 

árvores nativas. Porém, recentemente algumas produções têm sido manejadas com 

cacau clonado resistente ao sol, tornando desnecessária a presença de espécies arbóreas 

nativas, descaracterizando as plantações de cacau tradicionais (Bisseleua et. al. 2009, 

Clough 2009b). Esta tendência a uma maior simplificação estrutural das plantações, 

resultante do menor sombreamento, deve ter importantes conseqüências para a 

biodiversidade regional, no que tange tanto a estrutura destas assembléias quanto aos 

serviços ecossistêmicos desempenhados por elas (Perfecto & Vandermeer 2002).  

Compreender a importância funcional do controle de populações por predadores 

é crucial para se entender aspectos relevantes ao manejo destas plantações. Aves e 

morcegos são importantes taxas de predadores de insetos (Van Bael et. al. 2003, 

Philpott et. al. 2004, Van Bael & Jeffrey 2005, Kalka & Kalko 2006, Van Bael et. al. 

2007b, Aguiar &Antonini 2008, Kalka et. al. 2008, Williams-Guillén et. al. 2008, Pinõl 

et al. 2010, Böhm et al. 2011, Morrison & Lindell 2012), porém poucos trabalhos 

investigaram a importância relativa de cada um desses taxas no desempenho dessa 

função (Kalka et. al. 2008, Williams-Guillén et. al. 2008, , Böhm et al. 2011, Morrison 

& Lindell 2012). Além disso, não há estudos prévios comparando esse serviço 

ecológico desempenhado pelos morcegos e aves em plantações sob diferentes manejos. 

Deste modo, informações a respeito do controle biológico de artrópodes por morcegos e 

aves em plantações de cacau sob diferentes tipos de manejo possuem além da 

importância econômica, a função de aliar esse componente ao processo ecológico e a 

ação de conservação das espécies envolvidas em todo o sistema de produção de cacau.  

Neste contexto, o presente estudo buscou investigar o papel relativo de 

morcegos e aves na predação de artrópodes em plantações de cacau, e se esta predação 
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pode ser afetada pelo tipo de manejo de sombra a que tais plantações são submetidas. 

Especificamente, este trabalho teve como objetivo investigar: 1. A importância de 

morcegos e aves na predação de artrópodes em plantações de cacau no sul da Bahia, 2. 

Se existe diferença no grau de predação entre as taxoncenoses, 3. Se existem diferenças 

no grau de predação de artrópodes por estes dois grupos biológicos em plantações de 

cacau sob manejo tradicional (cabruca) e pouco sombreado. 

 

MÉTODOS 

 

ÁREA DE ESTUDO - Este estudo foi desenvolvido na Fazenda Almirante/Mars Center for 

Cocoa Science (14°47'S e 39°27'O), situada no Município de Itajuípe, sul do estado da 

Bahia. Com uma área de 125 ha, esta fazenda localiza-se na porção central da região 

cacaueira, estando circundada por grande extensão de plantações de cacau (Theobroma 

cacao L., Malvaceae) e alguns fragmentos florestais.  

 

DESENHO EXPERIMENTAL - Foram selecionadas duas plantações de cacau, com 5 ha 

cada, sendo uma de manejo tradicional (cabruca) e outra pouco sombreada (Figura 1). A 

plantação de manejo tradicional é sombreada por árvores nativas, tais como Jequitibá 

(Cariniana sp.), Sapucaia (Lecythis pisonis), Araçá (Psidium cattleyanum), Buriti 

(Mauritia flexuosa), Pau-d'alho (Gallesia integrifolia), Imbiraçu (Pseudobombax 

simplicifolium), Jacarandá (Jacaranda sp.)  e, especialmente, Cajazeiro (Spondias 

mombin).  

O nível de sombreamento de cada plantação foi medido através de fotos 

hemisféricas de dossel, tomadas com uma câmera fotográfica digital Nikon “Coolpix 

4300” equipada com lente olho-de-peixe (180°) ao lado de cada indivíduo de T. cacao 
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selecionado para os experimentos. Estas fotos foram analisadas no programa GLA (Gap 

Light Analyzer) com objetivo de estimar a porcentagem total de abertura de dossel em 

cada ambiente (Figuras 2 e 3). A porcentagem média de abertura de dossel em cada uma 

das plantações tradicionais e pouco sombreadas foi usada para descrever o nível de 

sombreamento em cada uma das duas áreas de estudo. 

 Em cada uma das áreas foram estabelecidos quatro blocos de amostragem de 

225m
2 

localizados a uma distância mínima de 30 m da borda da plantação, visando 

minimizar eventuais efeitos de borda (Figura 4). Em cada bloco, foram selecionados 

aleatoriamente, através de sorteio, quatro indivíduos adultos de T. cacao, dos quais três 

foram selecionados para os experimentos e um para o controle. Os pés de cacau 

utilizados em cada experimento foram envolvidos por uma malha de pesca a qual 

dependendo do tratamento aplicado excluiu cada pé de cacau ao acesso de um 

determinado grupo de predadores de insetos: aves, morcegos ou ambos. Os tratamentos 

usados neste estudo foram: 1. exclusão de aves, com as redes envolvendo os indivíduos 

sendo colocadas ao nascer do Sol e retiradas ao pôr-do-sol, 2. exclusão de morcegos, 

com as redes envolvendo os indivíduos sendo retiradas ao nascer do Sol e colocadas ao 

pôr-do-sol, 3. exclusão total, com as redes fixas durante todo o experimento. No 

controle não houve nenhuma forma de exclusão (Figura 5).  

É possível que marsupiais e roedores insetívoros também tenham sido excluídos 

durante os tratamentos de exclusão de morcegos e exclusão total. Porém, com exceção 

do didelfídeo insetívoro/onívoro Marmosa murina (Didelphimorphia), as espécies 

destas guildas não são abundantes nas cabrucas na região sul da Bahia (Pardini 2004, 

Paglia et al. 2012). 

As redes de exclusão foram confeccionadas a partir de panagens de pesca malha 

30, diâmetro que permite a livre passagem da maioria dos artrópodes (< 4 cm) (Figura 
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6), porém não os seus predadores vertebrados. Algumas espécies de beija-flor de 

pequeno porte (eg. Phaethornis ruber) também conseguem eventualmente ultrapassar 

pela malha da rede. Visto que as formigas também são conhecidas como predadoras de 

artrópodes (Way & Khoo 1992), as bases do caule dos pés de T. cacao foram envoltas 

por faixas de tecido com graxa, a fim de impedir a presença das mesmas.  

O experimento foi conduzido no período entre março e abril de 2011, tendo 

duração de seis semanas. Em cada indivíduo de T. cacao foi contabilizada a abundância 

relativa de artrópodes em todas as suas folhas antes do início do experimento e 

semanalmente durante o mesmo, totalizando sete contagens (Figura 7).  Para neutralizar 

o efeito da variação do número de folhas entre os pés de T. cacao na abundância dos 

artrópodes foram contabilizadas todas as folhas de cada pé de T. cacao e estabelecido 

como parâmetro 200 folhas em cada pé de cacau.  

 

Abundância relativa: Abundância de artrópodes contabilizados x 200 

Total de folhas do pé de cacau 

 

ANÁLISE DE DADOS - Para responder as perguntas do trabalho foi aplicada uma análise 

com o modelo linear generalizado (GLM) em distribuição gama e função de ligação log, 

verificando se a variação na abundância de artrópodes nas folhas dos indivíduos de T. 

cacao pode ser explicada pelo acaso, por alguma variável preditora categórica 

(tratamentos - controle, exclusão das aves, exclusão dos morcegos e exclusão total -, ou 

tipo de manejo – tradicional ou pouco sombreado) ou por uma combinação destas 

variáveis.  

 

RESULTADOS 
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O sombreamento médio da plantação tradicional foi de 78,86% ± 9,5% e da 

plantação pouco sombreada foi de 26,38% ± 9,46%, mostrando, portanto, uma grande 

diferença no sombreamento entre as áreas estudadas.  

A figura 8 mostra a variação das médias de abundância de artrópodes em cada 

tipo de tratamento na plantação tradicional e pouco sombreada ao longo do 

experimento. O tipo de tratamento (controle, exclusão das aves, exclusão dos morcegos 

e exclusão total), bem como o tipo de manejo (tradicional ou pouco sombreado) 

interferiu significativamente na abundância de artrópodes nas folhas dos indivíduos de 

T. cacao (Tabela 1). A combinação das variáveis tratamento e manejo também interferiu 

significativamente na abundância de artrópodes nas folhas dos indivíduos de T. cacao 

(Tabela 1). Houve um significativo aumento na abundância de artrópodes ao longo do 

experimento nos tratamentos de exclusão de morcegos e exclusão total na plantação 

tradicional, não sendo o mesmo observado em relação ao experimento de exclusão de 

aves (Figura 8). Porém, na plantação de cacau pouco sombreada nenhum dos 

tratamentos interferiu na abundância de artrópodes (Figura 8). 

 

DISCUSSÃO   

 

Este trabalho indica claramente que os morcegos exercem um significativo papel 

na predação de artrópodes na plantação de cacau sob o sistema cabruca amostrada. Isto 

corrobora observações de estudos anteriores que demonstraram que a importância dos 

morcegos na predação de artrópodes em paisagens agrícolas. 

Experimentos de exclusão de morcegos realizados em uma agrofloresta de café 

demonstraram que na estação chuvosa a abundância de artrópodes aumenta em 84% nos 
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indivíduos de café na ausência dos morcegos (Williams-Guillén et al. 2008). Estudos 

em plantações de algodão no Texas mostraram que a presença de colônias do morcego 

insetívoro Tadarida brasiliensis gera uma economia de cerca de $750 milhões, evitando 

danos na colheita que seriam provocados por herbívoros e custos com pesticida 

(Cleveland et al. 2006, Federico et al. 2008). De maneira similar, é possível que entre 

os artrópodes predados pelos morcegos nas plantações de cacau existam espécies cujo 

aumento da abundância provoque prejuízos as plantações de cacau, devido aos danos 

provocados pela herbivoria ou até mesmo pela disseminação de doenças. Dentre os 

artrópodes que provocam danos mais significativos a T. cacao e que poderiam ser 

consumidas por morcegos nas cabrucas estão algumas espécies de Thysanoptera (e.g. 

Selenothrips rubrocinctus), Coleoptera (e.g. Percolaspis ornata e Xylosandrus 

morigerus,), Hemiptera (e.g. Sahlbergella singularis, Monalonion spp. e Hoplophorion 

pertusum), imaturos de Lepidoptera (e.g. Stenoma decora e Halisidota spp.), 

Hymenoptera (e.g. Atta cephalotes e Acromyrmex subterraneus bruneus,) e ácaros (e.g. 

Eriophyes reyesi e Toxoptera aurantii) (Abreu et al. 1989, Wheeler 2001, Maia & 

Valverde 2005, Bisseleua et. al. 2011). Além de potenciais vetores de doenças, a 

pressão de herbivoria causada por estes artrópodes pode alterar de diversas formas a 

fisiologia de T. cacao e comprometer a produtividade das plantações de cacau, 

acarretando em prejuízos econômicos (Abreu et al. 1989).  

A Subfamília Phyllostominae (Chiroptera: Phyllostomidae) está associada à 

ambientes preservados e, por essa razão, é considerada indicadora de qualidade 

ambiental (Fenton et al. 1992, Medellín et al. 2000, Schulze et al. 2000). Apesar da 

sensibilidade dos morcegos insetívoros catadores às perturbações ambientais (Medellín 

et al. 2000), Faria et. al. (2006 e 2007) registraram a ocorrência destes morcegos (eg. 

Micronycteris hirsuta, M. schmidtorum, Lophostoma brasiliense, L. silvicolum) em 



25 

 

cabrucas, demonstrando que estes ambientes são importantes mantenedores desta 

guilda. Isto pode estar relacionado com disponibilidade de recursos nas cabrucas (eg. 

alimento e abrigo), com o sombreamento exercido pelas árvores de dossel que conferem 

proteção contra predação e a facilidade de deslocamento, devido à simplificação vertical 

conseqüente do raleamento do sub-bosque (Faria 2002). 

Embora não existam estudos relacionando a riqueza ou a abundância de 

morcegos em plantações de cacau com diferentes níveis de sombreamento, Faria (2002) 

mostrou que a presença de morcegos Phyllostominae está fortemente associada com 

florestas caracterizadas por um sub-bosque pouco denso, mas com a presença de várias 

árvores espessas (com 35-50 cm de diâmetro a altura do peito - DAP). Tais 

características são encontradas em cabrucas tradicionais, porém em plantações pouco 

sombreadas a densidade de árvores espessas certamente é menor devido ao maior 

desbaste. É possível que os resultados aqui encontrados sejam decorrentes de um não 

uso das plantações pouco sombreadas pelos morcegos catadores. 

Em plantações sombreadas de café ocorreu o mesmo processo de intensificação 

de manejo na década de 1990, com a substituição das plantações sombreadas por 

plantações a pleno sol com o objetivo de aumentar a produção (Dietsch et al. 2004). Em 

um estudo comparando riqueza de formigas em fragmentos florestais, plantações 

tradicionais e cultivos não sombreados de café, Perfecto & Vandermeer (2002) 

mostraram que a simplificação estrutural possui um impacto negativo sobre formigas, 

com menos espécies em plantações não sombreadas. Algumas plantações sombreadas 

de café são bastante semelhantes às cabrucas quanto ao sombreamento e potencial de 

conservação da biodiversidade (Greenberg et. al. 2000b). Portanto, é possível imaginar 

que sejam observados efeitos semelhantes deste processo de simplificação estrutural nas 
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plantações de cacau, levando a perda de diversidade, inclusive de morcegos insetívoros 

catadores. 

 No tocante as aves, este estudo não detectou que este grupo de vertebrados 

exerce um papel relevante na predação de artrópodes nas plantações de cacau. De forma 

semelhante, Van Bael et al. (2003) demonstraram que as aves não exerceram uma 

pressão significativa na predação de artrópodes  no sub-bosque de uma floresta tropical 

no Panamá. De fato, ao comparar o papel de morcegos e aves nas taxas de herbivoria e 

predação de artrópodes em uma floresta tropical Kalka et al. (2008) mostraram que os 

morcegos exerceram uma pressão mais significativa de predação de artrópodes do que 

as aves. Ainda, em agroflorestas de café o papel das aves na predação de artrópodes se 

mostrou pouco evidente particularmente na estação chuvosa, período no qual os 

morcegos exerceram grande pressão de predação sob este grupo (Williams-Guillén et al. 

2008). Levando em consideração tais informações, torna-se compreensível o fato do 

experimento de exclusão de aves não ter interferido na abundância de artrópodes nas 

duas plantações com distintos manejos. 

Apesar da grande diversidade de aves nas plantações de cacau do sul da Bahia, 

há uma redução na riqueza e abundância de aves insetívoras nas cabrucas quando 

comparadas aos fragmentos florestais (Faria et al. 2006). Algumas espécies insetívoras 

de sub-bosque comuns nas florestas da região, como Lipaugus vociferans, foram 

encontradas exclusivamente nos fragmentos florestais, enquanto outras (Drymophila 

squamata, Herpsilochmus pileatus, Pyriglena leucoptera, Rhytipterna simplex) tiveram 

suas abundâncias significativamente reduzidas nestes ambientes agroflorestais, mesmo 

com grande nível de sombreamento (Faria et. al. 2006). De forma similar, Greenberg et. 

al. (2000b), ao amostrar assembléias de aves em plantações de cacau no México 

observaram que houve baixa riqueza de espécies residentes insetívoras. Van Bael et. al. 
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(2007a) em um estudo de diversidade de aves em plantações de cacau no Panamá 

encontraram baixa diversidade de espécies insetívoras de sub-bosque e observaram que 

quanto mais intenso o manejo da plantação, menor a diversidade de aves. Os resultados 

aqui observados indicam que a perda de diversidade de aves insetívoras de sub-bosque 

nas plantações de cacau induza uma baixa predação de artrópodes por este grupo nestes 

ambientes. 

 

CONCLUSÃO 

 

O referido estudo foi o primeiro a relatar diferenças significativas na pressão de 

predação de artrópodes em diferentes tipos de manejo do cacau. Dada a tendência 

mundial a uma mudança no manejo em plantações de cacau, substituindo-se as cabrucas 

por plantações manejadas com cacau clonado resistente à pragas e ao sol, estes 

resultados ganham importância no que se refere tanto do papel dos morcegos na 

predação de artrópodes quanto a importância destas cabrucas tradicionais como hábitats 

para forrageio dos morcegos na região sul da Bahia. Considerando a grande associação 

de morcegos insetívoros catadores com hábitats com estrutura florestal complexa, é 

possível imaginar que a conversão de cabrucas tradicionais em plantações com cada vez 

menos sombra e complexidade vertical diminua a capacidade dos morcegos forragearem 

e, portanto, predarem artrópodes nestas plantações intensificadas, o que poderia 

acarretar em um aumento da necessidade de insumos neste tipo de manejo. 

A pressão de predação de artrópodes do cacau exercida pelos morcegos 

insetívoros catadores pode mostrar uma grande importância funcional deste grupo como 

controladores naturais de artrópodes em um sistema produtivo, com grande valor para a 

conservação. As populações de morcegos insetívoros estão sendo reduzidas a taxas 



28 

 

alarmantes em todo o globo e a perda desta guilda pode causar grandes prejuízos à 

agricultura, devido à função ecológica que executam.  
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Tabela 1 – Análise com o modelo linear generalizado (GLM) em distribuição gama e 

função de ligação log. 

  Df Deviance Resid. Df Resid. Dev. p 

   

223 112,71 

 Área 1 28,12 222 84,59 < 0,001* 

Tratamento 3 13,2 219 71,39 < 0,001* 

Data 1 11,2 218 60,2 < 0,001* 

Área : Tratamento 3 0,77 215 59,43 0,4167 

Área : Data 1 0,02 214 59,41 0,7655 

Tratamento : Data 3 2,59 211 56,82 < 0,05* 

Área : Tratamento : Data 3 2,13 208 54,7 < 0,05* 

*Valores de p < 0.05 foram considerados significativos. 
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Figura 1 – Fotografia de satélite das plantações tradicional e pouco sombreada. 

Legenda: T – tradicional / PS – pouco sombreada 

 

 

Figura 2 – Fotografia de dossel tirada ao lado de um indivíduo de T. cacao da plantação 

tradicional (cabruca) selecionado para experimento. 
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Figura 3 – Fotografia de dossel tirada ao lado de um indivíduo de T. cacao da plantação 

pouco sombreada selecionado para experimento. 

 

Figura 4 - Desenho experimental: Disposição e distância entre os blocos de 

amostragem. 
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Figura 5 – Esquema dos quatro tratamentos empregados nos blocos de amostragens. 

Legenda: C – Controle / EA – Exclusão de aves / EM – Exclusão de morcegos / ET – 

Exclusão total. 

 

 

 

Figura 6 - Indivíduo de Theobroma cacao envolto por uma rede de exclusão. 
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Figura 7 – Artrópodes presentes em um dos pés de T. cacao selecionado para 

experimento durante uma das contagens. Fotografia de Duílio Lobo. 
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Figura 8 – Média da abundância de artrópodes/200 folhas em cada indivíduo de T. cacao amostrado na plantação de manejo tradicional 

(cabruca - com cobertura) e na plantação de manejo pouco sombreado (sem cobertura). 

Legenda: EA – Exclusão de aves / EM – Exclusão de morcegos / ET – Exclusão total 



41 

 

ANEXOS 

Tabela 2 – Média do número de artrópodes discriminados por táxon encontrados na última contagem (T7) em cada tratamento na plantação 

tradicional (cabruca). 

    Plantação tradicional (cabruca)     

Artrópode táxon Controle Exclusão de aves Exclusão de morcegos Exclusão total 

Hemiptera - geral 0 0.33 ± 0.66 0.74 ± 1.16 0.28 ± 0.55 

Hemiptera - Membracidae 0.14 ± 0.29 0 8 ± 9.32 0.36 ± 0.71 

Lepidoptera  0.07 ± 0.14 0.43 ± 0.5 0 0.38 ± 0.58 

Orthoptera 0 0.33 ± 0.66 0.18 ± 0.22 0.22 ± 0.26 

Coleoptera - geral 0.17 ± 0.34 0.45 ± 0.52 0.67 ± 0.7 0.55 ± 0.68 

 Coleoptera - Percolaspis ornata 0.3 ± 0.35 0.43 ± 0.5 0.35 ± 0.47 0.16 ± 0.19 

Araneae 2.9 ± 1.4 3.19 ± 0.53 3.18 ± 1.35 7.22 ± 3.55 

Diptera 0.14 ± 0.28 0.14 ± 0.29 0 0.28 ± 0.55 

Blatodea 0.16 ± 0.32 0.46 ± 0.53 0.1 ± 0.2 0.41 ± 0.33 

Imaturos (larvas e lagartas) 0 0 0.17 ± 0.2 0.26 ± 0.51 

Outros 2.38 ± 1.6 3.57 ± 2.67 4.65 ± 4.7 6.74 ± 5.17 

Total 6.27 ± 2.06 9.35 ± 1.47 18.06 ± 9.44 16.86 ± 4.77 
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Tabela 3 – Média do número de artrópodes discriminados por táxon encontrados na última contagem (T7) em cada tratamento na plantação 

pouco sombreada. 

    Plantação pouco sombreada     

Artrópode táxon Controle Exclusão de aves Exclusão de morcegos Exclusão total 

Hemiptera - geral 0 0.68 ± 1.28 0.08 ± 0.16 0.14 ± 0.28 

Hemiptera - Membracidae 0.7 ± 1.2 0.76 ± 1.24 0.56 ± 1.12 1.17 ± 2.35 

Lepidoptera  0 0.06 ± 0.12 0.08 ± 0.16 0 

Orthoptera 0.11 ± 0.21 0 0.13 ± 0.11 0.09 ± 0.1 

Coleoptera - geral 0.2 ± 0.23 0.31 ± 0.22 0.27 ± 0.36 0.65 ± 1.04 

 Coleoptera - Percolaspis ornata 0.2 ± 0.23 0.09 ± 0.18 0.19 ± 0.25 0 

Araneae 0.58 ± 0.25 1.92 ± 0.93 2.52 ± 0.15 2.93 ± 1.34 

Diptera 0.16 ± 0.2 0.11 ± 0.16 0.12 ± 0.14 0.05 ± 0.09 

Blatodea 0.11 ± 0.21 0.08 ± 0.16 0.3 ± 0.3 0.05 ± 0.1 

Imaturos (larvas e lagartas) 0 0.28 ± 0.48 0.22 ± 0.38 0.04 ± 0.08 

Outros 1.6 ± 0.86 3.34 ± 1.5 2.08 ± 1.01 2.32 ± 1.43 

Total 3.69 ± 2.55 7.64 ± 3.73 6.57 ± 1.38 7.45 ± 2 

 


