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RESUMO 

 

A maior parte dos frutos zoocóricos da Floresta Atlântica brasileira são dispersos 

por aves, e por isso ameaças à avifauna como a fragmentação e perda de habitat 

constituem um desafio para a conservação das plantas. Formas de uso da terra como os 

sistemas agroflorestais, que mantém parte da estrutura arbórea da floresta nativa, são 

uma oportunidade para aliar desenvolvimento agrícola e conservação da biodiversidade. 

Porém, grande parte dos estudos existentes avaliaram apenas aspectos relacionados à 

riqueza e abundância de aves, existindo uma lacuna a respeito da funcionalidade das 

agroflorestas de cacau, especialmente em escala de paisagem.  Dessa forma, este estudo 

objetivou avaliar a influência da cobertura florestal e de sistemas agroflorestais no 

consumo de frutos por aves.  Este trabalho foi realizado em duas paisagens do sul da 

Bahia. Na paisagem A existe predomínio de florestas, enquanto na paisagem B há maior 

porcentagem de agroflorestas de cacau (cabrucas).  Em cada paisagem foram 

amostrados três fragmentos florestais e três cabrucas, além de três áreas de cabrucas 

abandonadas na paisagem A. Foram colocados 15 frutos artificiais em arbustos de 1 e 2 

metros de altura em cada área, dispostos em 25 pontos / área.  Os experimentos foram 

verificados após 72 horas, sendo avaliados o consumo e detecção. Foram utilizadas 

fotografias hemisféricas do dossel acima de cada estação experimental, para avaliar a 

abertura do dossel. Análises de variância de um e dois fatores foram utilizadas para a 

comparação de médias de consumo dos frutos entre áreas, modelos de regressão 

logística foram utilizados para avaliar a relação entre a detecção e o habitat e entre a 

probabilidade de detecção e a abertura de dossel. O consumo e a detecção de frutos 

foram diferentes entre as paisagens. Mais frutos foram consumidos e detectados na 

paisagem dominada por florestas, porém, não foram encontradas diferenças no consumo 

entre os habitats dentro das paisagens, mesmo quando cabrucas abandonadas foram 

avaliadas.  Não houve diferença na abertura de dossel entre as paisagens, entretanto, 

dentro de cada paisagem os habitats diferiram, com as cabrucas apresentando maior 

abertura de dossel em relação aos fragmentos em ambas as paisagens. Porém, não houve 

relação entre a detecção dos frutos e a abertura de dossel.  Os resultados deste estudo 

reforçam a importância da porcentagem de cobertura florestal para as aves em paisagens 

agrícolas, e destaca que a paisagem em que as agroflorestas estão inseridas exerce 
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grande influência no papel desempenhado por esses habitats.  Dessa forma, avaliar 

apenas a capacidade das cabrucas de abrigar espécies de aves e manter interações 

ecológicas é insuficiente para a elaboração de estratégias de conservação.  

  

Palavras-chave: frugivoria - frutos artificiais - agroflorestas - paisagem – distúrbios 

antrópicos 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

FRUGIVORIA  

 As aves são responsáveis por grande parte do serviço de dispersão de sementes 

em florestas tropicais (Howe e Smallwood 1982), sendo, então, de fundamental 

importância para a manutenção das florestas (Howe 1984) e para o processo de 

restauração de áreas degradadas (Jordano et al. 2006). Porém, a riqueza e abundância de 

aves podem ser afetadas por distúrbios antrópicos, sendo que as espécies de grande 

porte e as especialistas florestais são as mais afetadas em habitats perturbados (Galetti e 

Pizo 1996, Renjifo 1999, Robinson 1999, Uriarte et al. 2011). 

 De acordo com Marini e Garcia (2005) a degradação de habitats e a caça são 

apontadas como as maiores ameaças à avifauna brasileira, além disso, a proporção de 

desmatamento da Mata Atlântica influencia o número de espécies de aves ameaçadas de 

extinção (Brooks et al. 1999).  Esta afirmação é corroborada por diferentes estudos na 

Mata Atlântica que mostram uma redução na diversidade de aves em fragmentos 

florestais (Marsden et al. 2008, Ribon et al. 2003).  

 O isolamento da mancha de habitat e a redução no tamanho da área afetam a 

diversidade de aves frugívoras (Price et al. 1999, Uezu et al. 2005), sendo que àquelas 

de sub-bosque são particularmente sensíveis (Martensen et al. 2008, Laps et al. 2003).   

O efeito de borda decorrente desses impactos altera a distribuição de aves frugívoras de 

sub-bosque, podendo ocasionar consequências para a dispersão de sementes (Restrepo e 

Gómez 1998) e o sucesso reprodutivo das plantas (Galetti et al. 2003), devido à baixa 

sobrevivência de sementes embaixo da planta-mãe (Janzen 1970, Howe et al. 1985).   

 Os resultados de Cordeiro e Howe (2003) corroboram esta idéia, os autores 

encontraram uma redução na remoção de sementes e densidade de plântulas e juvenis de 

Leptonychia em fragmentos florestais em relação à floresta contínua.  No entanto, isso 

nem sempre ocorre, Breitbach et al. (2010) em um estudo recente, encontrou que 

mesmo uma paisagem que apresenta assembleia de aves mais pobre em áreas agrícolas 

estruturalmente simples, pode não apresentar diferenças na taxa de remoção de frutos 

quando comparada com florestas da mesma paisagem.  

  Entretanto, é importante considerar que as espécies de aves não possuem a 

mesma eficiência na dispersão de sementes (Herrera e Jordano 1981, Loiselle e Blake 

1999, Calviño-Cancela e Martín-Herrero 2009).  Dessa forma, a extinção de 
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determinados frugívoros pode acarretar em diferentes padrões de deposição de 

sementes, comprometendo a distribuição (Loiselle e Blake 2002) e o fluxo gênico 

(Jordano et al. 2007) das plantas que dependem de aves para dispersar suas sementes.   

 

SISTEMAS AGROFLORESTAIS E AVES  

 

   Os sistemas agroflorestais são práticas do uso da terra em que cultivos agrícolas 

são plantados e manejados associados com espécies de árvore ou arbusto nativo (May et 

al. 2008).  Devido à manutenção de parte da estrutura arbórea da floresta nativa, as 

agroflorestas são uma excelente oportunidade para aliar desenvolvimento agrícola e 

conservação da biodiversidade em paisagens modificadas pelo homem (Bhagwat et al. 

2008).  

  Com a intensa conversão de florestas em áreas com grandes perturbações 

antrópicas (FAO 2007), em alguns casos, as agroflorestas são as únicas áreas com 

árvores nativas na paisagem antropizada (Greenberg et al. 2008).  Por meio de uma 

revisão bibliográfica, Bhagwat et al. (2008) constataram que em agroflorestas os valores 

médios de riqueza de espécies foram 60% maior em relação a florestas próximas, 

porém, com grande variação entre os taxa e os estudos.  

 Os sistemas agroflorestais abrigam maior diversidade de aves quando 

comparados com monoculturas e habitats agrícolas não-arbóreos (Estrada et al. 1997, 

Harvey e Villalobos 2007).  Porém, a manutenção da diversidade biológica em sistemas 

agroflorestais depende do manejo desenvolvido nestes sistemas (Sambuichi et al. 2012). 

Plantações em que o cacau é plantado sob florestas raleadas, também conhecidas como 

plantações rústicas (Rice e Greenberg 2000), abrigam maior riqueza de aves do que as 

plantações de cacau sombreadas por leguminosas, e a avifauna das plantações rústicas 

assemelham-se mais às florestas do que o cacau sob a sombra de árvores não-nativas 

(Greenberg 1998, Abrahamczyk et al. 2008).  

 De acordo com Greenberg et al. (1997) plantações de café não-sombreadas e 

sombreadas por Inga e Gliricidia, ambas leguminosas, foram similar na composição de 

espécies de aves, porém apresentaram reduzida riqueza de espécies em relação à 

floresta, o que pode reforçar a importância da diversidade de árvores de sombra para a 

manutenção da avifauna em paisagens agrícolas. 
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 Van Bael et al. (2007) avaliaram a diversidade de aves em agroflorestas de 

cacau e fragmentos florestais, eles encontraram maior diversidade de aves nas 

plantações de cacau com práticas de manejo menos intensas (cobertura e altura do 

dossel, densidade de cacaueiros e diversidade de árvores de sombra). Ainda, a 

diversidade de árvores de sombra foi à única característica de manejo que explicou a 

variação na riqueza de espécies de aves encontrada.  

 Em um estudo desenvolvido em cinco tipos de culturas agrícolas, que 

correspondiam a apenas 1% da paisagem estudada, Estrada et al. (1993) encontraram 

120 espécies de aves e 30 espécies de mamíferos. A guilda de frugívoros correspondeu 

a 77% de todas as espécies encontradas e as agroflorestas de cacau apresentaram maior 

abundância e riqueza de aves.  

 Os sistemas agroflorestais abrigam grande abundância e riqueza de aves, 

possuindo avifauna similar ou mais rica do que florestas próximas (Mas e Dietsch 2004, 

Tejeda Cruz e Sutherland 2004, Philpott et al. 2008). Porém, a composição de espécies 

de aves entre esses dois habitats é diferente. As espécies especialistas são mais sensíveis 

a perturbações, habitando, em sua maioria, as florestas, enquanto nas agroflorestas há 

predomínio de espécies generalistas (Estrada et al. 1993, Greenberg et al. 2000, Tejeda 

Cruz e Sutherland 2004, Abrahamczyk et al. 2008).  Além disso, Harvey e Villalobos 

(2007) relataram maior abundância de aves em florestas do que em agroflorestas de 

cacau e banana.  

 Além da diversidade de árvores de sombra, outro fator determinante na 

capacidade das agroflorestas para a manutenção da biodiversidade é a paisagem na qual 

a plantação está inserida. Perfecto et al. (2003) não encontraram um padrão na riqueza 

de aves em plantações de café sob a mesma forma de manejo, porém inseridas em 

diferentes paisagens. Eles sugeriram que a estrutura da paisagem exerceu maior 

influência sobre a riqueza de aves do que o nível de sombreamento dos habitats 

avaliados.  

 A porcentagem de remanescentes florestais e a distância entre estes e as 

agroflorestas são apontados como fatores determinantes para a riqueza de espécies de 

aves nas plantações sombreadas (Alves 1990, Estrada et al. 1993, Greenberg et al. 

2000, Rice e Greenberg 2000, Faria et al. 2006, Clough et al. 2009, Schroth et al. 

2011). 

 Greenberg (1998) sugere que a diversidade será maior em agroflorestas de cacau 

adjacentes a florestas do que àquelas isoladas, isso porque alguns organismos que 
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utilizam agroflorestas provavelmente necessitam da floresta para completar parte do seu 

ciclo de vida (ver também Schroth e Harvey (2007)).   

 Adicionalmente, Ranganathan et al. (2010) destacaram que áreas agrícolas e 

florestas próximas apresentam maiores semelhanças na composição de espécies, e essa 

semelhança torna-se menor na medida em que os habitats se distanciam.  Outro aspecto 

em relação à proximidade e porcentagem de florestas na paisagem foi levantado por 

Rice e Greenberg (2000), segundo eles, as agroflorestas apresentam alta riqueza de 

espécies, que utilizam estes habitats para obter recursos quando as florestas próximas 

tornam-se sobrecarregadas.   

 Apesar das agroflorestas não serem, por si só, capazes de abrigar grande 

diversidade de aves, muitos autores destacaram sua importância como trampolins e 

corredores ecológicos permitindo o movimento da biota entre os fragmentos florestais 

remanescentes (Estrada et al. 1993, Beer et al. 1997, Rice e Greenberg 2000, Perfecto e 

Vandermeer 2008, Cassano et al. 2009).  

 Devem-se também levar em consideração a atuação das agroflorestas como 

zonas tampão ao redor de áreas protegidas.  De acordo com Murniati et al. (2001) em 

um estudo desenvolvido em fazendas de Sumatra na Indonésia, fazendeiros que 

possuem agroflorestas em suas terras não dependem de recursos de áreas protegidas 

adjacentes.  

 Adicionalmente, Noble e Dirzo (1997) vêem nas agroflorestas uma oportunidade 

de reduzir o desmatamento e evitar a conversão de florestas nativas em áreas de pasto 

ou de monoculturas, o que causaria maior perda da biodiversidade.  

 

CABRUCAS DO SUL DA BAHIA  

 

 Na região Sul da Bahia, as agroflorestas de cacau, localmente conhecidas como 

cabrucas, constituem um sistema de alta importância econômica. Porém, a partir da 

década de 80, com a incidência da doença “vassoura de bruxa”, causado pelo fungo 

Moniliophthora perniciosa, ocorreu uma crise na lavoura cacaueira da região, e muitas 

plantações foram abandonadas ou substituídas por pastos e plantações de seringa 

(Hevea brasiliensis) (Araújo et al. 1998). As cabrucas mais antigas localizam-se 

próximas ao município de Uruçuca (Alger 1998), e em outras áreas, especialmente 
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próximo à costa, não existem plantações de cacau devido a baixa fertilidade do solo 

para essa cultura (Araújo et al. 1998).  

 As cabrucas do sul da Bahia são amplamente estudadas, e possuem fauna e flora 

bem conhecidas, grupos taxonômicos como aves, morcegos e pequenos mamíferos 

foram alvo de muitas pesquisas (Laps et al. 2003, Faria et al. 2006, Faria e Baumgarten 

2007, Sambuichi e Haridasan 2007, Pardini et al. 2009). Para algumas espécies as 

cabrucas constituem um habitat favorável, enquanto outras evitam esse ambiente. 

 De acordo com Sambuichi et al. (2012) as cabrucas do sul da Bahia apresentam 

alto nível de diversidade de árvores. Sambuichi e Haridasan (2007) encontraram o total 

de 97% de espécies nativas em um levantamento realizado em cinco cabrucas de Ilhéus. 

Em cabrucas manejadas a quantidade de árvore varia entre 35 e 173 por hectare, e 

quando abandonadas a densidade de espécies de árvores nativas pode alcançar 355 

árvores por hectare (Sambuichi 2006). 

 Raboy et al. (2004) concluíram que as cabrucas são importantes locais de 

alimentação e abrigo para o mico-leão-da-cara-dourada (Leontopithecus chrysomelas), 

espécie endêmica da Mata Atlântica do sul da Bahia.  Outra espécie para a qual as 

cabrucas constituem um habitat-chave é a preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus), 

espécie ameaçada de extinção que utiliza as cabrucas como parte significativa de sua 

área de vida e se alimenta de folhas de árvores de dossel como parte da sua dieta 

(Cassano et al. 2010).  

 Faria e Baumgarten (2007) relataram uma diversa comunidade de morcegos em 

cabrucas, segundo eles as agroflorestas apresentaram riqueza, diversidade e 

equitabilidade superiores a fragmentos florestais. Porém, a manutenção dessa condição 

depende da proximidade de florestas próximas à cabruca. 

 Um estudo desenvolvido por Cordeiro (2002) apontam a região de Una como 

uma das áreas prioritárias para a conservação de espécies endêmicas e ameaçadas de 

psitacídeos. As cabrucas também são habitats importantes para a ave acrobata 

(Acrobatornis fonsecai), um novo gênero da família Furnariidae descoberta em cabrucas 

da região, e, aparentemente, endêmica do sul da Bahia (Pacheco et al. 1996). 

 Na paisagem de Una, composta por grandes blocos florestais, não foram 

encontradas diferenças na riqueza e abundância de aves entre fragmentos grandes e 

pequenos (Laps et al. 2003, Laps 2006). Este resultado associado à alta diversidade de 

aves encontrada nas cabrucas de Una (Faria et al. 2006, Laps 2006) indica que as 

cabrucas promovem a conectividade entre os remanescentes de florestas de Una.  
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 Laps et al. (2003) destacaram que a composição da comunidade de aves 

encontradas nas cabrucas de Una e sul de Ilhéus poderia estar associada aos grandes 

remanescentes florestais presentes na paisagem. De acordo com os autores, as florestas 

seriam a fonte das aves que utilizariam as cabrucas como corredores ou habitat de 

alimentação para algumas espécies.  

 Essa declaração é corroborada pelo estudo de Faria et al. (2006) que 

encontraram que cabrucas do sul da Bahia inseridas em uma paisagem como maior 

porcentagem de cobertura florestal abriga uma comunidade de aves e morcegos mais 

diversa do que àquelas em que a quantidade de floresta na paisagem é reduzida.  

 Apesar da existência de estudos acerca da importância de remanescentes florestais 

e de sistemas agroflorestais para a riqueza e abundância de aves, existe uma lacuna no 

conhecimento sobre a influência desses aspectos em interações planta-animal. Sendo 

assim, esta dissertação é composta por um capítulo que constitui um artigo a ser 

submetido para uma revista com qualis acima de B2 ainda não definida, que objetiva 

avaliar a influência do sistema agroflorestal de cabrucas sobre o consumo de frutos 

ornitocóricos em duas paisagens com diferentes porcentagens de cobertura florestal. 
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RESUMO 

 

Sistemas agroflorestais apresentam uma excelente oportunidade de aliar 

desenvolvimento agrícola e conservação da biodiversidade. Para avaliar a influência da 

cobertura florestal e de sistemas agroflorestais no consumo de frutos por aves, nós 

estudamos duas contrastantes paisagens do sul da Bahia, uma coberta 

predominantemente por florestas e a outra dominada por agroflorestas de cacau 

(cabrucas). Em cada paisagem nós amostramos três fragmentos florestais e três 

cabrucas, além de três áreas de cabrucas abandonadas amostradas na paisagem A. Em 

cada área amostrada, nós colocamos 15 frutos artificiais em arbustos de 1 e 2 metros de 

altura dispostos em 25 pontos / área, distantes cerca de 50 metros ao longo de um 

transecto.  Nós avaliamos o consumo e detecção entre as áreas após 72 horas.  Nós 

utilizamos fotografias hemisféricas posicionadas acima de cada estação experimental 

para avaliar a abertura do dossel. Nós encontramos que mais frutos foram detectados e 

consumidos na paisagem dominada por florestas, entretanto, florestas e cabrucas dentro 

de cada paisagem exibiram similar consumo de frutos. Nós não encontramos diferença 

significativa no consumo mesmo quando cabrucas abandonadas foram avaliadas na 

paisagem dominada por floresta. A abertura de dossel foi similar entre as paisagens, 

entretanto, dentro de cada paisagem, as cabrucas exibiram maior abertura de dossel em 

relação aos fragmentos florestais. Os resultados deste estudo reforçam a importância da 

presença de florestas em paisagens agrícolas.  Dessa forma, avaliar apenas a capacidade 

das agroflorestas de proteger espécies e manter interações ecológicas, sem levar em 

consideração o contexto de paisagem, é insuficiente para a elaboração de estratégias de 

conservação.  

  

Palavras-chave: frugivoria - frutos artificiais - agroflorestas - paisagem - distúrbios 

antrópicos 
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INTRODUÇÃO  

 

 Os animais frugívoros são indispensáveis para a manutenção da comunidade de 

plantas em florestas tropicais, pois mais de 80% das espécies possuem frutos carnosos 

dispersos por animais (Howe e Smallwood 1982).  Na Floresta Atlântica brasileira a 

porcentagem de frutos zoocóricos pode alcançar 90%, sendo que a maioria das espécies 

(51%) produzem frutos ornitocóricos (Almeida-Neto et al. 2008). Dessa forma, 

perturbações antrópicas que ameaçam a avifauna como a fragmentação e perda de 

habitat (Ribon et al. 2003, Marini e Garcia 2005) constituem um desafio para a 

conservação das plantas, em decorrência da quebra da interação planta-frugívoro 

(Cordeiro e Howe 2003, Galetti et al. 2003). 

 A maioria dos trabalhos que avaliaram o processo de frugivoria associado à 

fragmentação e perda de habitat tem demonstrado que há uma redução no consumo de 

frutos e na taxa de remoção das sementes de acordo com o tamanho da área e o grau de 

isolamento dos fragmentos (Dennis et al. 2003, Galetti et al. 2003, Garcia e Chacoff 

2007, Herrera e García 2010, Herrera et al. 2011, Uriarte et al. 2011), acarretando 

grandes consequências para a demografia das plantas.  De acordo com Bowen (2009) 

mesmo em comunidade em que o distúrbio não causou perda drástica da riqueza e 

diversidade, os processos ecológicos podem ser afetados.   

 Os sistemas agroflorestais, práticas do uso da terra em que cultivos agrícolas são 

plantados e manejados associados com espécies de árvore ou arbusto nativo (May et al. 

2008), são uma excelente oportunidade para aliar desenvolvimento agrícola e 

conservação da biodiversidade (Bhagwat et al. 2008). Em algumas paisagens alteradas 

por ações antrópicas são os únicos habitats com árvores nativas (Greenberg et al. 2008).  

 As agroflorestas são capazes de reter alta riqueza de aves em comparação com 

habitats abertos e monoculturas (Estrada et al. 1997, Goulart et al. 2011), e após 

abandonadas também desempenham um importante papel na manutenção de espécies de 

aves e plantas (Lozada et al. 2007). No entanto, a conversão de florestas em habitats 

agrícolas ocasiona um empobrecimento da assembléia de aves, com perda de espécies 

frugívoras florestais e proliferação de generalistas (Pardini et al. 2009), causando 

conseqüências para a dispersão de sementes, e podendo comprometer o recrutamento 

das plântulas (Breitbach 2012).  
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 As agroflorestas de cacau (Theobroma cacao) do sul da Bahia, conhecidas 

localmente como cabrucas, apresentam alto nível de diversidade de árvores (Sambuichi 

et al. 2012), e possuem fauna bem conhecida (Faria et al. 2007). Estudos mostram que 

as cabrucas são amplamente utilizadas como áreas de alimentação e abrigo para 

espécies endêmicas e ameaçadas da Mata Atlântica, como o mico-leão-da-cara-dourada 

(Leontopithecus chrysomelas) Raboy et al. (2004) e a preguiça-de-coleira (Bradypus 

torquatus) (Cassano et al. 2010).   

 A comunidade de morcegos em cabrucas apresenta diversidade e equitabilidade 

superiores a fragmentos florestais (Faria e Baumgarten 2007), porém, a manutenção 

dessa condição depende da proximidade de florestas as cabrucas. Áreas de florestas 

podem agir como áreas fonte, com as espécies utilizando as agroflorestas como parte de 

sua área de vida, mas não necessariamente recebem tudo que necessitam para manter 

suas populações (Rice and Greenberg 2000). As cabrucas são habitats utilizados por 

diversas espécies de aves, especialmente de dossel (Laps et al. 2003). Entretanto, a 

diversidade de aves nas cabrucas depende da porcentagem de florestas presente na 

paisagem (Faria et al.2006). Os autores encontraram que cabrucas do sul da Bahia 

inseridas em uma paisagem como maior porcentagem de cobertura florestal abriga uma 

comunidade de aves e morcegos mais diversa do que àquelas em que a quantidade de 

floresta na paisagem é reduzida. 

 Muitos trabalhos que abordaram o papel das agroflorestas na conservação da 

biodiversidade focaram em aspectos relacionados à riqueza e abundância de espécies e o 

papel de agroflorestas como zonas de amortecimento e de conexão entre fragmentos. 

Poucos estudos testaram se as agroflorestas são aptas a manter importantes interações 

ecológicas nas comunidades, e essa abordagem em escala de paisagem é inexistente na 

literatura. Este estudo avalia a influência de florestas e sistemas agroflorestais de 

cabruca sobre as taxas de consumo de frutos por aves de sub-bosque em duas paisagens 

com diferentes porcentagens de florestas. Embora seja amplamente conhecido que a 

riqueza de espécies de aves reduz quando o sub-bosque é removido e substituído por 

cultivares agroflorestais (Laps et al. 2003), a compreensão da funcionalidade ecológica 

desses ambientes é fundamental para avaliar o potencial dessas áreas para a 

conservação. Nós esperamos encontrar maior consumo de frutos por aves na paisagem 

com maior porcentagem de cobertura florestal natural. Dentro de cada paisagem, nós 

prevemos que o consumo de frutos por aves será maior em fragmentos florestais 

naturais comparado com cabrucas, especialmente aqueles em paisagens com baixa 
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porcentagem de cobertura florestal. Nós também prevemos um maior consumo de frutos 

em cabrucas abandonadas comparação com cabrucas manejada, pois regeneração de 

plantas pode fornecer um sub-bosque mais contínuo em cabrucas abandonadas, 

facilitando a utilização por aves. (Laps et al 2003).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Área de Estudo 

 Nós estudamos duas paisagens do sul da Bahia, com contrastantes quantidades 

de floresta natural vs cobertura de cabruca (Fig. 1). Paisagem A, com maior 

percentagem de cobertura florestal, está localizada no município de Una, que detém um 

dos maiores remanescentes de Mata Atlântica do Nordeste do Brasil, encontrada na 

Reserva Biológica de Una. Fundada em 1980, é uma área de conservação de 18.000 ha 

(Coimbra-Filho et al. 1993, Araújo et al. 1998, Schroth et al. 2011). A paisagem é 

composta de um mosaico de habitats característicos do sul da Bahia, com fragmentos de 

floresta primária e secundária de vários tamanhos (Pardini 2001, Faria 2002). Uso da 

terra na área inclui pastagens, plantações de seringa, piaçava (Attalea funifera), e 

plantações de cacau sombreado por árvores nativas, por seringueira (Hevea brasiliensis) 

e espécies exóticas, como Erythrina spp. (Araújo et al. 1998). Mais de 60 por cento da 

paisagem é composta de fragmentos de floresta primária e secundária, caracterizando a 

paisagem como variegada (McIntyre e Hobbs, 1999); cabrucas existentes são pequenos 

e espaçados ao longo da paisagem (Araújo et al. 1998, Faria et al 2006). A paisagem B 

é dominada por cabrucas com mais de 50 anos e está localizado nos municípios de 

Ilhéus e Uruçuca. O cacau é cultivado em solos de média a alta fertilidade (Santana et 

al. 2003) e é protegido pelo dossel de árvores nativas, bem como exóticas, como 

Erythrina spp. (Sambuichi 2003). Os poucos fragmentos florestais existentes são 

pequenos se comparados aos da paisagem A (< 200 ha) e estão localizados dentro de 

uma matriz de grandes áreas de cabrucas (Faria et al. 2006). 

 Nós definimos nossas paisagens como uma área de 10 km em torno de cada par 

de habitats amostrados, e calculamos a percentagem de floresta e cabruca dentro de cada 

paisagem usando análise de buffer. A paisagem A é composta de 49,8% de floresta e 

16,1% de cabruca, enquanto que a paisagem B é composta de 19,6% floresta e 45,5% 

cabruca. É importante salientar que o mapa utilizado no nosso estudo foi criado há 

aproximadamente 12 anos e desde então ambas as paisagens foram alteradas, no 



18 
 

entanto, o contraste na quantidade de cobertura de floresta e cabruca permaneceu o 

mesmo. 

 Embora existam muitas métricas para avaliar uma paisagem, escolhemos a 

cobertura florestal, porque é uma medida de fácil compreensão e interpretação dos 

resultados. Cunningham e Johnson (2011) mostram que a cobertura florestal é bastante 

eficaz para sintetizar fatores que influenciam na seleção de habitat por aves, por 

exemplo. Além disso, estudos têm demonstrado que a abundância de habitat florestal é 

uma medida da paisagem mais importante a ser levado em conta do que as 

características da fragmentação (Trzcinski et al. 1999, Lichstein et al. 2002, 

Cunningham e Johnson 2011). 

 

Métodos 

 Em cada paisagem nós amostramos seis áreas, três fragmentos florestais e três 

áreas de cabruca manejadas. Para minimizar os efeitos causados pelas variáveis 

ambientais, nós amostramos os diferentes tipos de habitats em blocos (floresta e 

cabruca) em uma distância máxima de 5 Km (Figura 1). Além das seis áreas amostradas 

em cada paisagem, na paisagem A também foram amostradas três áreas de cabrucas 

abandonadas. Das três cabrucas abandonadas amostradas, duas não são manejadas e não 

há colheita de cacau há cerca de sete anos e uma cabruca ainda ocorre colheita, porém, o 

raleamento do sub-bosque não ocorre regularmente. O principal critério para a seleção 

das cabrucas abandonadas foi a presença de um sub-bosque desenvolvido. Nós não 

amostramos cabrucas abandonadas na paisagem dominada por cabruca porque todas as 

cabrucas são manejadas. 

 Nós utilizamos frutos artificiais confeccionados com massa de modelar atóxica, 

em formato esférico, com cerca de 14 mm de diâmetro. Esta técnica foi descrita por 

Alves Costa e Lopes (2001), e foi utilizada em estudos prévios para avaliar o efeito da 

fragmentação florestal no consumo de frutos (Galetti et al. 2003) e a importância da cor 

e contraste dos frutos para a detecção pelas aves (Cazetta et al. 2009).    

 Em cada área amostrada os frutos foram colocados em 25 estações 

experimentais distantes cerca de 50 metros. As estações estavam localizadas em 

transectos pré-existentes e a amostragem foi iniciada a partir de 200 metros da borda.  

Cada estação compreendia arbustos variando de 1 a 2 metros de altura onde foram 

amarrados 15 frutos artificiais azuis com o auxílio de linha de costura.  Frutos azuis 

foram selecionados porque um estudo anterior mostrou que essa cor apresenta um alto 
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contraste cromático com o fundo natural de folhas verdes, facilitando assim a detecção 

pelas aves (Cazetta et al. 2009). Foi utilizada a mesma marca da massa azul do estudo 

anterior (Acrilex®).  

 

 

Figura 1. Mapa das paisagens amostradas (PA e PB), com os pontos representando os habitat. (FF - fragmento 

florestal; CM - cabruca manejada; CA - cabruca abandonada). Modificado de Landau et al. (2003). 

 

 

Os frutos foram verificados após 72 horas, sendo contabilizado o número de frutos 

bicados ou removidos.  Diferentes animais deixam marcas diferentes nos frutos 

artificiais, o que torna possível distinguir entre as marcas de dentes de mamíferos, os 

pontos ou listras deixadas pelos invertebrados e as marcas de bico deixadas pelas aves 

(Alves-Costa e Lopes 2001).  Marcas de mamíferos e invertebrados (N= 84) foram 

ignoradas porque o foco do estudo foram as aves.   

 Foram utilizadas fotografias hemisféricas do dossel acima de cada estação 

experimental, para avaliar a abertura do dossel.  Posteriormente as fotos foram 

analisadas através do software Gap Light Analyzer® (GLA), o qual converte a 

fotografia em preto e branco e através dos pixels da imagem calcula a porcentagem do 

dossel que não está recoberta por vegetação, fornecendo assim o valor da abertura do 

dossel (Frazer et al. 1999).   
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Análises Estatísticas 

 

 Para comparação das médias de consumo dos frutos entre as cabrucas e florestas 

e as diferentes paisagens foi utilizado uma análise de variância de dois fatores (Two-

Way ANOVA).  Na paisagem B foi utilizada a análise de variância de um fator (One 

Way ANOVA) para avaliar se existe diferença no consumo de frutos entre fragmentos 

florestais, cabrucas manejadas e abandonadas. Para as análises o número total de frutos 

consumidos foi transformado em log10(x+1).  

 A detecção dos frutos foi considerada como uma variável binária, sendo assim, 

tivemos valores de 1 quando pelo menos um fruto da estação experimental foi 

consumido (bicado ou removido) e 0 quando todos os frutos permaneceram intactos. 

Modelos de regressão logística foram utilizados para avaliar a relação entre a detecção 

(variável categórica binária) e variáveis explicativas, tais como o habitat e a paisagem 

ou a interação entre elas.   

 Os valores de abertura de dossel obtidos por meio do software GLA® foram 

utilizados como variável preditora em uma ANOVA de dois fatores para avaliar se 

existe diferença na abertura de dossel entre os habitats e as paisagens. Relações entre a 

probabilidade de detecção e a abertura de dossel entre as áreas dentro das paisagens e a 

interação entre as variáveis explicativas foram testadas através de modelos de regressão 

logística. Todas as análises foram realizadas ano software R (R Development Core 

Team, 2009). 

 

RESULTADOS 

 

Comparação entre paisagens  

 Paisagem A mostrou as maiores taxas de consumo de frutos em fragmentos de 

floresta e cabrucas, com 19,5% (N = 1125) dos frutos consumidos nos fragmentos 

florestais e 16,7% (N = 1125) nas cabrucas. Na paisagem B, 6,5% (N = 1080) dos frutos 

foram consumidos em fragmentos florestais e 10,2% (N = 1125) em cabrucas. O 

consumo de frutos foi significantemente diferente entre as paisagens A e B (F= 

37.6440; DF= 1; p<0.001).  Porém, não foram encontradas diferenças significativas no 

consumo entre os habitats dentro das paisagens (F=0.5854; DF=1; p=0.44), bem como 

na interação entre as paisagens e os tratamentos (F=2.2807; DF=1; p=0.13; Figura 2). 
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Figura 2. Comparação do consumo de frutos entre as paisagens dominadas por floresta (A) e por cabruca (B), no sul 

da Bahia 

 

A probabilidade de detecção também foi diferente entre as paisagens (χ
2
=26.37; DF=1; 

p<0.001), sendo que a taxa de detecção na paisagem A foi de 72,7% (N=150) e na 

paisagem B foi de 43,5% (N= 147). Tanto os fragmentos florestais (80% N = 75) quanto 

as cabrucas (65,3% N = 75) da paisagem A apresentaram maior taxa de detecção em 

relação aos fragmentos florestais (45,3% N= 64) e as cabrucas (42,6% N = 75) da 

paisagem B.  Porém, não foi encontrada diferença estatística na probabilidade de 

detecção entre cabrucas e florestas dentro das paisagens (χ
2
= 2.3; DF=1; p=0.12).   

  

Paisagem A: Paisagem dominada por floresta  

  Na paisagem A 18,7% (N = 3225) dos frutos foram consumidos, 19,6% nos 

fragmentos florestais (N= 1125), 16,7% em cabrucas manejadas (N=1125) e 19,9% em 

cabrucas abandonadas (N= 975).  Porém, não foi encontrada diferença significativa 

entre os habitats (F=1.02; DF= 2; p= 0.36; figura 3).  Fragmentos florestais mostraram 

maior porcentagem de detecção de frutos (80%, N=75), comparados com cabrucas 

abandonadas (67,7%, N=65) e cabrucas manejada (65,3%, N=75). Entretanto, a 

probabilidade de detecção não diferiu entre estes habitats (χ
2
=4.64; DF=2; p=0.1).   
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Figura 3. Comparação do consumo de frutos em fragmentos florestais, cabrucas abandonadas e manejadas da 

paisagem dominada por floresta (paisagem A), no sul da Bahia 

 

Abertura de dossel  

 

 A média de abertura de dossel foi 10,22% e 10.23% em cabrucas e 6.96% e 

7.04% em fragmentos florestais para as paisagens A e B, respectivamente (Fig. 4). Não 

houve diferença na abertura de dossel entre as paisagens A e B, entretanto, dentro de 

cada paisagem os habitats diferiram (F= 85.4; DF=1; p<0.001), com as cabrucas 

apresentando maior abertura de dossel em relação aos fragmentos em ambas as 

paisagens (figura 3).  Não houve interação entre os fatores (F= 0.03; DF=1; p<0.85).   

 

 

Figura 4. Comparação da abertura de dossel entre as paisagens A e B, no sul da Bahia 
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DISCUSSÃO  

   

 Nossos resultados demonstram a importância de fragmentos de florestas naturais 

em paisagens agrícolas para a manutenção da frugivoria por aves em paisagens 

agrícolas. Ao contrário do que nós esperávamos, florestas e cabrucas mostraram similar 

taxa de consumo de frutos por aves. Entretanto, como nós prevíamos, a detecção e o 

consumo de frutos foram significantemente mais baixos na paisagem dominada por 

agroflorestas em comparação com a paisagem onde predominam florestas primárias e 

secundárias, o que pode ter importantes consequências para o recrutamento das espécies 

de plantas nestes ambientes.  

 Schroth et al. (2004), mostraram que o papel das agroflorestas na manutenção da 

biodiversidade depende da presença de florestas intactas na paisagem. Faria et al (2006, 

2007) e Pardini et al. (2009) demonstraram que paisagens modificadas por ações 

antrópicas, similar a nossa paisagem B, apresentaram um aumento de espécies 

generalistas e uma redução de especialistas florestais comparadas com paisagens onde 

as florestas permaneceram intactas. Os resultados desses estudos podem ajudar a 

explicar o consumo similar de frutos entre os tipos de habitats na paisagem B, visto que 

em habitats alterados grande parte dos frutos são consumidos por aves generalistas 

(Francisco e Galetti 2001, 2002, 2007), onde a assembleia de espécies nativas foi 

perdida devido a mudanças no habitat. 

 Fahrig e Merriam (1994) chamaram a atenção para a importância da matriz 

agrícola na qual os remanescentes florestais estão inseridos. Dessa forma, constante 

conversão de florestas nativas em habitats agrícolas e o alto nível de fragmentação das 

florestas exigem que o olhar seja voltado para a capacidade da matriz de permitir a 

migração das espécies entre os fragmentos do que a capacidade dos fragmentos de 

abrigar essas espécies (Vandermeer e Perfecto 2007). Uma paisagem com matriz 

agrícola permeável com porcentagem de cobertura florestal muito reduzida e 

fragmentos florestais altamente perturbados pode não ser capaz de suportar alta 

diversidade de aves, e, consequentemente, processos ecológicos envolvendo aves 

podem deixar de funcionar.  

 A simplificação do sub-bosque e a escassez de recursos alimentares causam uma 

redução na riqueza de aves frugívoras desse estrato em cabrucas (Laps et al. 2003, 

2006). A periódica roçagem do sub-bosque das cabrucas reduz ou impossibilita o 

recrutamento de plântulas nesses habitats. Consequentemente, em paisagens dominadas 
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por agroflorestas pode haver um colapso na comunidade de espécies de plantas de sub-

bosque devido a redução na taxa de consumo de frutos, e posterior ausência de 

recrutamento de plântulas. 

 Paisagens com porcentagens maiores de floresta têm menos fragmentos isolados 

(Fahrig 2003), por isso, talvez, não é surpreendente que na paisagem de Una (A), 

dominada por fragmentos florestais naturais, encontramos semelhantes taxas de 

consumo de frutos entre os habitats avaliados. A presença de florestas secundárias 

emergentes, cabrucas e pastagens conectadas por grandes fragmentos de florestas 

constitui uma matriz heterogênea, favorecendo o movimento de aves entre habitats 

(Laps et al. 2003), e refletindo em nossos resultados. 

 Clough et al. (2009) encontram menor riqueza de espécies de aves frugívoras à 

medida que as agroflorestas distanciam-se das florestas, ratificando a importância de 

remanescentes florestais próximos para esta guilda de aves.  Embora esse aspecto não 

tenha sido avaliado por este estudo, observa-se que a cabruca que apresentou maior 

consumo de frutos na paisagem dominada por cabrucas, está localizada próxima a 

maiores blocos de florestas em comparação com as demais (ver figura 1). 

 Nossos resultados mostraram que, mesmo em uma paisagem dominada por 

sistemas agroflorestais, as taxas de detecção e consumo de frutos por aves foram 

semelhantes entre cabrucas e fragmentos florestais. Isso pode indicar que as 

comunidades de aves em nosso sistema podem apresentar algum grau de redundância 

ecológica (Walker 1992), de modo que frugivoria pode continuar nestes habitats, 

conduzida pelas espécies mais generalistas, que muitas vezes aumentaram quando as 

florestas são convertidas em cabrucas ou outros tipos de agroflorestas (Faria et al. 

2006). Embora não tenhamos encontrado nenhuma diferença nas taxas de consumo de 

frutos entre as áreas (florestas vs cabrucas), nós não medimos o sucesso reprodutivo das 

plantas, portanto, não sabemos se existe variação entre esses habitats. Sabemos que 

diferentes espécies de aves dispersam sementes em diferentes padrões (Loiselle e Blake 

2002), e o empobrecimento de uma assembleia de aves podem causar a perda de 

dispersores importantes que desempenham funções específicas (Bleher e Böhning-

Gaese 2001). Por exemplo, Breitbach (2012) não encontrou diferenças na taxa de 

remoção de sementes de cerejas selvagens (Prunus avium) em fazendas vs em florestas 

primárias, no entanto, a distância de dispersão e consequente recrutamento de plântulas 

foi menor nos habitats agrícolas.  
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 Apesar de ser relatada uma redução na abundância de aves com a redução da 

cobertura do dossel de agroflorestas (Philpott e Bichier 2011), nós não encontramos 

relação entre a abertura do dossel e o consumo e detecção de frutos neste estudo. A 

cobertura de dossel foi semelhante entre as cabrucas nas duas paisagens, enquanto o 

consumo de frutos diferiu. O consumo de frutos nas cabrucas das paisagens A e B pode 

ser mais influenciado pela composição da paisagens do que por práticas de manejo nas 

cabrucas, tais como a quantidade de sombra na qual os cacau é (ver também Perfecto et 

al. (2003)).  

 Freemark e Merriam (1986) avaliaram a importância da heterogeneidade do 

habitat para a assembleia de aves em fragmentos florestais, e encontraram uma relação 

positiva entre a abundância de aves e a diversidade de arbustos na área. Laps et al. 

(2003) sugerem que cabrucas abandonadas são mais utilizadas pelas aves de sub-bosque 

do que cabrucas manejadas, pois a ausência de roçagem proporciona maior continuidade 

de sub-bosque para a avifauna.  Entretanto, nós encontramos que fragmentos florestais e 

cabrucas não diferiram nas taxas de consumo de frutos por aves dentro de cada 

paisagem, de modo que a modificação de sub-bosque não está influenciando o número 

de frutos consumidos. É importante notar que não estamos avaliando a afetividade 

dispersão de espécies vegetais, mas apenas a remoção frutos.   

 As aves são um grupo taxonômico de grande importância na prestação de 

serviços ambientais como polinização (Sekercioglu 2006, Whelan et al. 2008), 

dispersão de sementes (Howe e Smallwood 1982, Galetti e Pizo 1996, Pizo 1997), 

regeneração de áreas degradadas e controle de artrópodes (Van Bael et al. 2003, Jones 

et al. 2005).  Muitos dos artrópodes predados por aves são considerados pragas para a 

lavoura (Perfecto et al. 2004, Kellermann et al. 2008). Por exemplo, em plantações de 

café as aves controlam a população de artrópodes reduzindo a taxa de herbivoria foliar e 

aumentando a produtividade da lavoura (Greenberg et al. 2000, Van Bael et al. 2008).   

 Considerando-se que as agroflorestas são capazes de suportar maior diversidade 

de aves quando comparadas com monoculturas e plantações não sombreadas (Estrada et 

al. 1997, Harvey e Villalobos 2007), as cabrucas representam uma forma de associar 

conservação da biodiversidade com aspectos econômicos através dos serviços 

ecológicos prestado pelas aves, enquanto uma quantidade suficiente de cobertura 

florestal é mantida. No entanto, uma vez que as aves são sensíveis à conversão de 

florestas primárias em habitats agrícolas (Gibson et al. 2011), é vital para a conservação 

da avifauna que o desenvolvimento agrícola ocorra nos habitats modificados existentes, 
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ao invés de converter novos habitats naturais em cabrucas ou outros tipos de 

agroflorestas (Vandermeer e Perfecto 2007, Gockowski e Sonwa 2010).   

 Tabarelli et al. (2010) mostraram que os sistemas agroflorestais são valiosos 

para a conservação, uma vez que podem atuar como corredores ecológicos em 

paisagens alteradas antropogenicamente onde as áreas protegidas não são suficientes 

para manter a diversidade de espécies. No entanto, eles não são capazes de substituir 

florestas primárias (ver também Sambuichi et al. 2012). Nosso estudo mostra que as 

características da matriz da paisagem em que as agroflorestas ocorrem podem 

determinar o papel que as agroflorestais podem desempenhar na manutenção de 

interações ecológicas, de acordo com estudos anteriores sobre a riqueza de espécies e 

abundância aves nestes habitats (Faria et al. 2006, 2007 ). Avaliar apenas a capacidade 

de cabrucas por si de abrigar a espécies de aves e negligenciar a manutenção de 

interações ecológicas, é insuficiente para criar estratégias de conservação eficazes. 
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