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RESUMO 

 

A frugivoria é uma importante interação mutualística que ocorre entre animais e plantas. 

Sabe-se que as aves estão entre os mais importantes dispersores de sementes, possuindo 

papel ecológico fundamental nas comunidades. A perda e fragmentação florestal afetam as 

interações aves-plantas e, consequentemente, a sobrevivência e permanência das espécies. 

Assim, a conservação das redes de interações ecológicas depende da adaptação das espécies 

às alterações no habitat. O presente estudo tem como objetivo avaliar a influência da 

intensidade de manejo e densidade da cobertura florestal remanescente sobre as redes de 

interações entre aves e árvores nativas em agroflorestas de cacau-cabruca na Mata 

Atlântica, no sul da Bahia. As aves frugívoras serão registradas através da observação focal 

e identificação de fezes coletadas a partir de redes de neblina em 18 áreas distintas. As 

árvores em frutificação serão identificadas, para posteriormente as redes de interações 

serem construídas e analisadas. A partir dos resultados obtidos, espera-se que cabrucas com 

maior intensidade de manejo tenham maior impacto na manutenção de interações entre aves 

e plantas, considerando que algumas cabrucas estão promovendo a homogeneização do 

habitat no qual estão inseridas. Este estudo é de suma importância para estimar e avaliar as 

alterações que as mudanças na paisagem causam sobre os processos ecológicos, visando a 

implementação de estratégias de conservação e, portanto, a preservação da biodiversidade.  

 

Palavras-chave: agroflorestas; defaunação; frugivoria; conservação; biodiversidade; Mata 

Atlântica 

 

INTRODUÇÃO  

 

As aves estão entre os mais importantes dispersores de sementes. Estima-se que um 

terço das aves de florestas tropicais são frugívoras e auxiliam no processo de dispersão 

(Blake et al., 1990). A facilidade de se deslocarem junto à frequência com que se 

alimentam de frutos resulta na grande importância ecológica das aves de auxiliar na 

manutenção da diversidade vegetal (Howe e Smallood, 1982; Jordano, 1994; Rabello et al., 

2010). Sabe-se que a interação entre os frugívoros e as plantas pode ser utilizada como 

subsídio para avaliar as consequências da fragmentação do habitat sobre a biodiversidade, e 

que a diversidade de aves está relacionada fortemente à composição da paisagem (Hagen, 



2012; Morante-Filho et al., 2015). A fragmentação e perda florestal levam à diminuição da 

quantidade de habitats disponíveis, aumentando o isolamento de fragmentos remanescentes 

e o efeito de borda sobre os mesmos. Além disso, alteram a abundância e riqueza de 

espécies e, consequentemente, modificam interações ecológicas em diversos níveis tróficos 

(Kupfer et al., 2006). Assim, a sobrevivência e permanência das espécies dependem da 

manutenção de interações ecológicas funcionais (Haddad et al. 2015).  

As agroflorestas de cacau, localmente conhecidas como cabrucas, compõem um sistema 

que agrega a produção agrícola de cacau (Theobroma cacao) junto à conservação de 

vegetação florestal nativa. Nesse sistema são mantidas árvores nativas de dossel e no sub-

bosque ocorre a substituição de estratos florestais nativos pela implantação do cacau 

(Piasentin et al., 2014). Estudos vêm demonstrando que cultivos sob a floresta apresentam 

maior diversidade de fauna do que áreas cultivadas sem sombra (Greenberg et al., 1997; 

Perfecto et al., 2003; Sperber et al., 2004). Ademais, se houver áreas de florestas próximas 

ou adjacentes às cabrucas, a diversidade de fauna tende a ser maior, estando diretamente 

relacionada com a diversidade e densidade da cobertura arbórea (Reitsma et al. 2001; Faria 

et al., 2006).  

Atualmente, a Mata Atlântica apresenta apenas 7% de remanescentes florestais bem 

conservados (Silva & Casteleti, 2003). O sul do Estado da Bahia, mesmo com o baixo 

percentual de cobertura florestal, é uma de suas áreas com alto nível de riqueza e 

endemismo de espécies (Mori et al., 1983; Thomas et al., 1998). Tal riqueza é favorecida 

pelas cabrucas que funcionam como habitat e corredores biológicos, além de diminuírem o 

efeito de borda sobre os fragmentos (Pardini, 2004). Entretanto, estudos relacionados com o 

componente arbóreo em cabrucas indicam que essas áreas vêm apresentando problemas de 

regeneração natural de espécies vegetais climáxicas, e que a composição da vegetação está 

cada vez se aproximando mais de capoeiras e áreas degradadas comparado às florestas 

nativas onde foram implantadas (Sambuichi, 2002; Rolim e Chiarello, 2004). A 

conservação da diversidade vegetal nativa depende principalmente da frugivoria para a 

dispersão de sementes, processo que pode aumentar o sucesso de germinação das plantas e 

a variabilidade genética entre populações vegetais. Portanto, considerando tamanha 

importância na interação aves-plantas é necessário verificar se diferentes intensidades de 



manejo, bem como o contexto da paisagem que tais cabrucas estão inseridas, influenciam 

na manutenção destas redes de interações. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo geral: 

Avaliar o efeito de diferentes intensidades de manejo e cobertura florestal 

remanescente em cabrucas sobre os processos ecológicos realizados por aves frugívoras e, 

consequentemente, sobre a dispersão de sementes.  

 

Objetivos específicos: 

 Avaliar e identificar as espécies de aves frugívoras presentes nas cabrucas 

com diferentes intensidades de manejo e cobertura florestal remanescente; 

 Verificar a diversidade de espécies vegetais inclusa na alimentação das aves 

frugívoras; 

 Estabelecer redes de interações de frugivoria entre aves e plantas nas 

cabrucas com diferentes intensidades de manejo e cobertura florestal; 

 Aferir se a divergência na intensidade de manejo e cobertura florestal altera 

a comunidade de aves, bem como a composição da dieta destas aves. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Compreender os fatores que afetam as interações ecológicas e evolutivas da 

avifauna frugívora é essencial para a sua conservação, bem como do habitat que utilizam. 

Muitas espécies dependem de uma cobertura florestal extensa para sua sobrevivência, logo, 

a perda e alterações de habitat são os principais fatores que promovem a defaunação 

(Morante-Filho et al., 2015). Dessa maneira, aferir os efeitos da alteração do habitat sobre 

os processos ecológicos e às redes de interações fornece subsídios importantes para a 

conservação dos ecossistemas.  

As aves frugívoras apresentam considerável capacidade de dispersão e adaptação a 

habitats complementares, no entanto, uma mudança na estrutura da paisagem pode 

modificar os padrões das redes de interações entre aves e plantas, bem como a dispersão de 



sementes, o que afeta diretamente a permanência da vegetação nativa (Moran & Catterall, 

2014). Os sistemas agroflorestais além de manter interações entre animais e plantas com a 

finalidade de reduzir os impactos ambientais, diminuem a utilização de insumos químicos. 

Deste modo, a intensidade de manejo e a quantidade de remanescentes florestais podem 

influenciar diretamente na conservação de espécies nativas e, consequentemente, na 

manutenção das interações ecológicas e da vegetação nativa (Sperber et al., 2004; Faria et 

al., 2006). 

São poucos e limitados os estudos que demonstram o quanto é conservado da 

biodiversidade de aves em áreas de cabrucas, uma vez que os fatores que podem influenciar 

sua conservação são muito variáveis (Alves, 1990; Faria et al., 2006; Morante-Filho et al., 

2015). O tamanho da área, a densidade vegetal, a proximidade com remanescentes 

florestais, e a intensidade e periodicidade de manejo são variáveis importantes que 

influenciam na capacidade de sustentação natural das cabrucas (Lobão & Setenta, 2002). A 

conservação da diversidade vegetal nativa depende do manejo adotado pelos agricultores e, 

sabe-se que algumas paisagens de cabrucas estão se aproximando de capoeiras (Rolim & 

Chiarello, 2004; Sambuichi, 2006; Piasentin et al., 2014). Tal mudança altera diretamente a 

riqueza e abundância da vegetação, bem como a produção dos cacaueiros e, portanto, as 

redes de interações entre a fauna frugívora e a vegetação florestal nativa.  

Para avaliar os diferentes impactos das mudanças da cobertura vegetal sobre as 

redes de interações, bem como na conservação da paisagem, é necessário compreender o 

funcionamento dessas interações ecológicas para que estratégias de conservação sejam 

implementadas. Este é o primeiro estudo que visa avaliar as redes de interações aves-

plantas em áreas de cabrucas com diferentes intensidades de manejo na Mata Atlântica. 

Pretendemos identificar o papel ecológico das aves frugívoras presentes nos distintos 

sistemas agroflorestais de cacau-cabruca e, por conseguinte, avaliar como as aves adaptam 

seus processos ecológicos às alterações do habitat. Visto que o sistema de plantio das 

cabrucas tem se diferenciado das florestas nativas, e que isso leva à perda da diversidade de 

aves, torna-se importante aliar o manejo adequado à conservação das redes de interações 

aves-plantas, as quais se acreditam que possam estar sendo afetadas pela homogeneização 

do habitat.  

 



MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 O estudo será realizado em sistemas agroflorestais de cacau situados nos municípios 

de Uruçuca, Una, e Belmonte, no sul do estado da Bahia. Serão amostradas 18 áreas de 

cacau-cabruca com diferentes intensidades de manejo e cobertura florestal remanescentes. 

O clima da região é tropical úmido do tipo Af (classificação de Köppen), a temperatura 

média é de 24°C e a média de precipitação é 2000 mm por ano (Thomas et al. 1998).  

 

Delineamento amostral  

As áreas amostradas serão escolhidas através de um mapeamento feito por imagens 

de satélite de alta resolução para verificar o uso do solo da região, por classificação 

supervisionada por meio do ambiente SIG, utilizando o software ArcGis 9.3. As cabrucas 

amostradas terão no mínimo 3 km de distância entre si, bem como estarão inseridas em 

paisagens com distintas densidades de cobertura florestal. As cabrucas serão selecionadas 

com base no gradiente de cobertura florestal, o qual será estimado no entorno de cada 

cabruca em uma paisagem circular de 1 km de raio. 

 

Intensidade de manejo das cabrucas 

 A cobertura florestal do dossel de cada cabruca será avaliada através de 10 fotos 

hemisféricas tiradas com lente fisheye. As fotos serão feitas próximas aos locais da 

observação focal, e terão distância de pelo menos 30 m entre si. A estimativa da cobertura 

florestal do dossel será realizada utilizando o software Gap Light Analyzer. Acredita-se que 

as cabrucas que apresentarem maior intensidade de manejo são as que possuem uma área de 

dossel mais aberto, ou seja, com maior remoção de árvores nativas (Cassano et al., 2016).  

 

Amostragem das aves e da vegetação 

A amostragem das aves será feita a partir de dados coletados em três campanhas nos 

períodos de outubro de 2019 a março de 2020. Será utilizado o método de observação focal, 

o qual consiste em observar diretamente espécies vegetais de interesse e registrar todos os 

comportamentos das aves (Pizo & Galetti, 2010). As amostragens das aves serão realizadas 

logo após o nascer do sol (entre às 6 h e 10 h) e antes do pôr do sol (entre às 16 h e 18 h), 



que são os horários de maior atividade das aves em geral. Todas as aves as quais se 

alimentarem das árvores com frutos serão consideradas e registradas, utilizando-se binóculo 

para sua identificação e gravador digital quando necessário identificação posterior. 

Também serão utilizados dados de amostras fecais coletados através do método de redes de 

neblina (Bibby et al. 1992) pela aluna de mestrado Júlia Perez Cabral, do Programa de Pós-

Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade da Universidade Estadual de 

Santa Cruz. Em cada área, todos os indivíduos vegetais que estejam frutificando serão 

identificados previamente à amostragem das aves, através de parcelas de tamanho e 

números proporcionais à área de extensão das cabrucas.  

 

Análise dos dados 

As redes de interações aves-plantas, ou seja, entre as aves frugívoras e as plantas em 

frutificação, serão construídas no pacote ‘bipartite’ do programa R (R Core Team 2018). As 

métricas avaliadas nas redes serão aninhamento (função ‘nestedcontribution’), grau, através 

do NODF ponderado (função ‘nested’), conectância e sobreposição de nicho (função 

‘networklevel’). Tais métricas serão calculadas para cada cabruca e, posteriormente, serão 

relacionadas com a cobertura florestal e a intensidade do manejo. 
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