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RESUMO 

 

A cabruca compreende o sistema agroflorestal predominante no sul da Bahia, em que o 

cultivo do cacau é realizado sob a sombra de árvores nativas da Mata Atlântica. Apesar de 

ser um sistema reconhecido por abrigar a biodiversidade nativa, sua importância na 

manutenção de processos ecossistêmicos ainda é pouco estudado. Este projeto terá como 

objetivo avaliar como o recrutamento de determinadas plantas nativas é afetado por fatores 

locais e em escala de paisagem, como nível de sombreamento e porcentagem de cobertura 

florestal, em 20 sítios agroflorestais de sistema cacau-cabruca no sul da Bahia. Os dados da 

cobertura florestal serão obtidos através de imagens de satélites, enquanto para diagnosticar 

a intensidade do manejo nas cabrucas serão aplicados questionários com os responsáveis 

pela atividade em cada sítio. Serão estabelecidas parcelas em cada cabruca, e medidas de 

abertura do dossel serão realizadas para inferir o grau de sombreamento local. Ainda nestas 

parcelas, serão realizados dois censos com intervalo de 12 meses, a fim de acompanhar o 

recrutamento de 1-3 espécies nativas, escolhidas através de dados de um projeto recém-

estabelecido. Serão georreferenciados todos os indivíduos maiores que 30 cm e mensurados 

altura e diâmetro com auxílio de fita métrica e paquímetro para contabilização do 

recrutamento após o período. Os dados obtidos serão analisados estatisticamente 

comparando os índices de recrutamento entre as áreas estudadas e relacionando com o nível 

de sombreamento e cobertura florestal para determinar a importância e em qual contexto a 

cabruca atua na manutenção deste importante processo ecológico.  

Palavras-chave: cabruca, Mata Atlântica, conservação, luminosidade, dossel, manejo. 

 

INTRODUÇÃO  

 

 A Mata Atlântica é uma das 35 regiões do planeta consideradas hotspots de 

biodiversidade, por abrigar uma elevada riqueza e alta concentração de espécies endêmicas. 

No entanto, este bioma necessita de maior atenção e esforço para sua conservação devido à 

perda da biodiversidade resultante do histórico de modificações na sua cobertura vegetal 

(MYERS et al., 2000). Apesar da baixa porcentagem de áreas representantes deste bioma, 

sabe-se que ainda há muito para ser pesquisado sobre os seus ecossistemas (GUEDES et al., 

2005). Dentre as regiões incluídas na Mata Atlântica, o sul da Bahia destaca-se por 



apresentar um dos maiores números de espécies arbóreas quando comparada com outras 

regiões do mundo reconhecidas pela alta riqueza de espécies, sendo assim considerada um 

hotpoint de biodiversidade (MARTINI et al., 2007). Atualmente, a necessidade 

socioeconômica da utilização dos recursos naturais acoplada ao avanço da degradação 

ambiental resulta na busca constante por soluções viáveis de promoção da sustentabilidade 

das áreas naturais. A utilização de sistemas que promovam a união entre o desenvolvimento 

econômico e a conservação dos ecossistemas torna-se então essencial para a manutenção da 

biodiversidade, pois caso não sejam feitas mudanças imediatas na obtenção dos recursos, 

será inviável para as gerações futuras reverter o atual quadro ambiental do planeta 

(GOODLAND, 1995). 

 Predominantes no sul da Bahia, a cabruca é um sistema agroflorestal onde o cultivo 

do cacau é realizado sob sombra de árvores nativas e por isso apresenta um grande 

potencial para conciliar a cultura agrícola com a conservação da biodiversidade de áreas 

extensas (CASSANO et al., 2009). De fato, estudos na região tem demonstrado que as 

cabrucas abrigam importantes componentes da fauna e da flora (CASSANO et al., 2009), 

entretanto há uma ausência de pesquisas que abordem o papel destas agroflorestas como 

provedoras de serviços ecossistêmicos (SCHROTH et al., 2013).  

 Nos últimos anos, a intensificação do manejo das cabrucas, também conhecido 

como raleamento (MACEDO, 2017), vem resultando na diminuição de árvores e 

consequentemente, do sombreamento. Esta intensificação, por sua vez, possivelmente 

provoca mudanças nas condições ambientais para a fauna e a flora da região (CASSANO et 

al., 2009). Assim, com o maior raleamento das cabrucas, é esperado que processos 

ecológicos como o recrutamento e a regeneração das espécies nativas responsáveis pela 

cobertura florestal sejam fortemente afetados, entretanto ainda não há estudos que avaliem 

esses efeitos (CASSANO et al., 2009). Modificações que causem impactos no recrutamento 

podem causar danos permanentes na dinâmica populacional (ROSSI et al., 2007). Em 

fragmentos florestais localizados na região sul da Bahia, foi observada uma elevada perda 

de árvores lenhosas sendo indivíduos juvenis, apresentando diâmetro a altura do peito < 5 

cm, mais afetados pela redução da cobertura florestal (BENCHIMOL et al., 2017). 

Portanto, pesquisas sobre o recrutamento de espécies em conjunto com outras abordagens 



ecológicas podem servir para analisar a influência das modificações dos habitat nas 

populações tendo em vista a intensidade do manejo dos sistemas (MARTINS et al., 2016). 

 

OBJETIVOS  

 

 O objetivo deste projeto será avaliar como o recrutamento de determinadas espécies 

nativas de árvores é afetado por fatores locais e em escala de paisagem em diferentes 

cabrucas do sul da Bahia.  

Os objetivos específicos são: 

(1) Diagnosticar a intensidade e o histórico das formas de manejos nas cabrucas 

correlacionando com o nível de sombreamento e cobertura florestal; 

(2) Avaliar como o sombreamento (em escala local) e a porcentagem de cobertura florestal 

(em escala de paisagem) afetam o recrutamento de indivíduos. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 A relevância desse projeto refere-se à produção de uma pesquisa que através do 

estudo da relação entre populações, recrutamento e paisagem florestal determine a 

importância do sistema cacau-cabruca para manutenção de processos ecológicos 

fundamentais para garantir a conciliação da biodiversidade com produção agrícola na 

região sul da Bahia. Há escassez de pesquisas sobre como a intensificação do manejo das 

cabrucas afeta a biodiversidade, e neste estudo será avaliado como o nível de 

sombreamento e cobertura florestal podem afetar o recrutamento de plantas, e 

consequentemente ocasionar redução da diversidade biológica no sul da Bahia. Com os 

resultados deste estudo será possível indicar em qual contexto, ou seja nível de 

sombreamento e porcentagem de cobertura, as cabrucas são importantes para a manutenção 

dos processos ecológicos.  

 Tendo em vista a relevância dessa atividade agrícola e o bioma no qual está 

inserido, este trabalho é essencial para o conhecimento sobre a dinâmica desses locais e 

servir para subsidiar estratégias de conservação.  Ao fim, através da análise dos dados serão 

propostos métodos de manejo sustentável que conciliem a produção e conservação 



ambiental na região cacaueira.   

 

METODOLOGIA 

 

 

 O projeto será realizado em 20 sítios agroflorestais de sistema cacau-cabruca 

situados na região Sul da Bahia (15°0’–16°0’ S e 39’0’-39°30’ O), inseridos em paisagens 

rodeadas com diferentes porcentagens de cobertura florestal e níveis de intensificação de 

manejo. Serão adquiridas imagens de satélites e realizado o mapeamento da paisagem em 

ambiente SIG através do software ArcGIS. Em cada sítio serão delimitados raios de 

diferentes tamanhos (500 a 2000 m) nos quais através da classificação da vegetação será 

calculada a porcentagem de cobertura florestal nativa. Para diagnosticar a intensidade e as 

técnicas de manejo das áreas estudadas serão aplicados questionários com os responsáveis 

pelo manejo do local, em que serão também questionadas quais as espécies nativas de 

maior ocorrência na área.  

 Em cada cabruca, serão estabelecidas parcelas de tamanho designado após análise 

das áreas de estudo, considerando a extensão e distância entre elas. Em cada parcela será 

mensurado o percentual de abertura do dossel a partir de fotografias hemisféricas utilizando 

uma lente 180° (olho de peixe). Estas fotografias serão obtidas no centro de cada parcela e 

posteriormente analisadas no programa GLA (Gap Light Analyzer). 

 Serão identificadas de 1-3 espécies que apresentam alta abundância nessa região 

para análise do recrutamento utilizando dados de um projeto recém-estabelecido que irá 

inferir a composição de espécies nativas. Para obtenção dos dados sobre o recrutamento 

serão realizados dois censos com intervalo de 12 meses. Todos os indivíduos das espécies 

selecionadas com altura maior que 30 cm serão georreferenciados através de um aparelho 

GPS e contabilizados para análise da densidade da espécie nas áreas. Plântulas com alturas 

entre 0,3 m e 1,3 m terão sua altura medida com auxílio de fita métrica e mensurado o 

diâmetro à altura do solo (DAS) com um paquímetro. Indivíduos com altura superior a 1,3 

m terão a circunferência a altura do peito (CAP) mensurada com fita métrica para posterior 

conversão da medida a DAP (MARTINS et al., 2016).   

 Os dados obtidos serão analisados estatisticamente comparando os índices de 

recrutamento entre as áreas estudadas e relacionando com o nível de sombreamento e 

cobertura florestal. 
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