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RESUMO 

 As florestas tropicais estão cada vez mais sendo convertidas em terras agrícolas 

manejadas intensivamente com produtos químicos para maximizar a produção. O Brasil é 

o maior consumidor de agrotóxico do mundo com uma grande extensão de área convertida 

em agricultura. O cacau (Theobroma cacao) um produto agrícola importante na região sul 

da Bahia, é amplamente cultivado como agroflorestas sombreadas e estruturalmente 

complexas que contribui na conservação da biota remanescente da Mata Atlântica. No 

entanto, essas agroflorestas são suscetíveis ao ingresso de poluentes por meio dos 

agrotóxicos utilizados nas lavouras da região. Muitos deles contêm metais pesados 

extremamente nocivos mesmo em baixas concentrações, pois podem bioacumular nos 

organismos, ampliando seus efeitos deletérios nos ecossistemas. Porém, a presença desses 

poluentes nas espécies locais ainda não foi explorada. Este estudo visa preencher essa 

lacuna, avaliando a bioacumulação de metais pesados em morcegos de agroflorestas de 

cacau, e o efeito da composição da paisagem nessa bioacumulação. Coletaremos amostras 

de pelo em morcegos capturados mediante redes de neblina em sistemas agroflorestais de 

cacau. Os locais de amostragem estarão localizados em paisagens compostas por 

diferentes tipos de uso da terra em Ilhéus, Belmonte e Una. Determinaremos a 

bioacumulação dos metais pesados Pb, Ni, Cu, Cr, Cd, Mn e Zn por espectrometria de 

absorção atômica. Nosso estudo fornecerá a primeira avaliação do nível de contaminação 

por metais pesados nos morcegos da região sul do estado da Bahia. Tendo em vista que os 

morcegos são fundamentais para manter a saúde dos ecossistemas e participam ativamente 

da restauração de áreas desmatadas, os resultados deste trabalho serão de extrema 

relevância para promover a conservação da Mata Atlântica. 
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1. INTRODUÇÃO  

 O termo "metais pesados" refere-se a elementos com propriedades metálicas de 

densidade específica superior a 5g/cm
3
 que possuem alta capacidade de contaminação ao 

meio ambiente e aos organismos (Huamain et al., 1999). Dentro deste grupo, os elementos 

arsênio, cádmio, cobalto, cromo, cobre, mercúrio, manganês, níquel, chumbo, estanho e 



tálio são considerados os mais potencialmente perigosos para a vida selvagem (Beyersmann 

& Hartwig, 2008). Esses tipos de poluentes são transferidos do ambiente abiótico para o 

biótico, onde são bioacumulados nos organismos e biomagnificados através dos níveis 

tróficos da cadeia alimentar (Ali & Khan, 2019). Embora existam inúmeras evidências 

sobre os danos que estas substâncias podem ocasionar na saúde e no ambiente, continuam 

sendo utilizadas em múltiplas atividades antrópicas, (Melancon 2003, Li et al., 2014) 

incluindo a agricultura. Vários agrotóxicos que contêm esses elementos atuam como uma 

rota direta para os metais pesados entrarem no meio ambiente (Csic & Roig, 1996). Uma 

parte considerável dos produtos defensivos usados na agricultura não chega aos seus 

organismos alvo e permanece como resíduo no meio ambiente, o que pode afetar a biota 

local não alvo ou mesmo as populações humanas assentadas no entorno das plantações 

(Naranjo, 2014; Souza, 2016; Pignati et al., 2017). 

O Brasil é o maior consumidor mundial de agroquímicos que são utilizados em 

larga escala na agricultura  (Pignati et al., 2017). Por esse motivo, não é de se estranhar que 

vários defensivos químicos sejam amplamente utilizados na região sul do estado da Bahia 

(CEPLAC/CEPEC, 1990; Mundial & Florestas, 2017; Souza, 2016). Nesta região, grandes 

áreas antes ocupadas pela Mata Atlântica estão atualmente destinadas a plantações de 

seringa (Hevea brasiliensis), pastagens, plantações de eucalipto (Eucalyptus sp.) e 

plantações de cacau (Theobroma cacao) (Pardini et al., 2009; Tabarelli et al., 2010). Nesse 

tipo de plantações são usualmente utilizados (além de pesticidas organofosforados, 

piretróides e neonicotinóides), produtos químicos defensivos que contêm metais pesados, 

como manganês, cobre, zinco e cádmio (CEPLAC/CEPEC, 1990 ; Souza, 2016; Mundial & 

Florestas, 2017). 

Por exemplo, o óxido cuproso é recomendado pelo CEPEC no controle da Vassoura 

de Bruxa (Oliveira & Luz, 2005). Esta doença causada pelo fungo Moniliophtora 

perniciosa afetou drasticamente a produção de cacau da região durante a última década do 

século passado, causando enormes perdas econômicas.  

Ainda assim, o cultivo do cacau é particularmente importante para a região. Durante 

2019 foram produzidos no estado da Bahia 122.568 toneladas de grãos secos, 

correspondendo a 50% da produção nacional, com 480.048 hectares de terra sendo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Moniliophtora_perniciosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moniliophtora_perniciosa


destinados para esta cultura (CEPLAC, 2020). Nesta região, tradicionalmente é 

implementado o sistema agroflorestal sombreado chamado cabruca, que consiste no cultivo 

do cacau (Theobroma cacao) sob o sombreamento de árvores de maior tamanho, 

geralmente nativas. Esses sistemas agroflorestais, além de apresentar várias vantagens 

produtivas (como redução da erosão e perda de nutrientes do solo) são capazes de sustentar 

uma biodiversidade considerável, oferecendo refúgio a espécies de numerosos táxons, 

como borboletas, anfíbios, répteis, aves e mamíferos (Faria et al., 2007). Também podem 

funcionar como corredores ecológicos, conectando remanescentes de florestas, permitindo 

que organismos transitem entre habitats e reduzindo o efeito de borda (Schroth & Harvey, 

2007). 

Nestes ambientes, os quirópteros estão abundantemente representados, com cerca de 

40 espécies já registradas. (Faria et al., 2006). Várias espécies de morcegos contribuem 

com o reflorestamento de áreas degradadas e a manutenção da diversidade vegetal, devido 

ao seu papel como polinizadores e dispersores de sementes (Kelm et al., 2008). Além disso, 

as espécies que são predadoras de insetos ou de pequenos vertebrados ocupam níveis 

superiores da cadeia trófica, exercendo controle top-down sobre suas presas e contribuindo 

assim para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas (de Souza et al., 2020; Maas et al., 

2019). 

Dessa forma, a produção de cacau, além de ser uma das atividades econômicas mais 

importantes da região, contribui para a conservação e restauração da Mata Atlântica. 

Apesar de ser considerada uma área de importância prioritária para a conservação, o uso de 

defensivos químicos nas lavouras da região pode expor a biodiversidade local a poluentes 

perigosos, incluindo metais pesados.  

Estudos realizados em plantações de cacau em outras partes do mundo relataram 

diversos metais pesados em solo e tecidos vegetais (Ogunlade & Agbeniyi, 2011; Zug et 

al., 2019).  No entanto, ainda não foram realizados estudos sobre a presença desses 

elementos nesta ou em outras das principais culturas da região de estudo.  

A detecção de metais pesados no meio ambiente às vezes resulta facilitada 

avaliando a bioacumulação do metal em um organismo bioindicador adequado para as 

condições de estudo. Os quirópteros mostraram ser organismos bioindicadores sensíveis a 

metais pesados (Mansour et al., 2016; Zukal et al., 2015). Estes animais possuem 



características biológicas e ecológicas que os permitem evidenciar a presença de metais 

pesados e outros contaminantes no meio ambiente (Russo & Jones, 2015). Sua longevidade 

relativamente alta para um animal de seu tamanho aumenta o tempo de exposição a 

potenciais contaminantes (Gaisler et al., 2003). Possuem rápido metabolismo com altas 

taxas de ingestão de alimentos (Kurta et al., 1989) permitindo a incorporação de grandes 

quantidades de contaminantes através da dieta, que em muitos casos é composta por várias 

espécies de invertebrados que se desenvolvem em ambientes aquáticos, suscetíveis à 

entrada de poluentes de lavouras e fábricas devido ao escoamento da água (Zukal et al., 

2015). Por possuírem alta mobilidade espacial, os morcegos podem habitar paisagens 

urbanas, industriais e agrícolas, permitindo que sirvam como bioindicadores de diversos 

poluentes produtos das atividades humanas (Hariono et al., 1993; Ramos-H et al., 2020). 

Em trabalhos anteriores foi possível detectar o efeito da composição da paisagem 

(Valdespino & Sosa, 2017) e da intensidade de uso do solo ao longo de um gradiente 

(Stechert et al., 2014), sobre a bioacumulação em morcegos de pesticidas organoclorados. 

A bioacumulação de metais pesados em morcegos que vivem em regiões sob a 

influência desses tipos de poluentes tem sido amplamente estudada (Russo & Jones, 2015; 

Zukal et al., 2015). Um dos primeiros relatórios que envolveram metais pesados e 

morcegos selvagens foi realizado no Japão. Os autores fizeram uma comparação entre 

espécimes de museus e amostras recentes, durante e após o uso de fungicidas 

organomercuriais. Eles descobriram que houve um aumento do teor de mercúrio em 

amostras de morcegos coletadas durante e após o uso desses fungicidas (Miura et al., 1978).  

Outro estudo apontou que houve uma correlação entre a concentração de chumbo 

encontrado nos ossos e pelos de morcegos e o grau de poluição do ar entre 1987 e 1999 

(Hartmann, 2000). Numerosos estudos indicam que o conteúdo em pelo dos morcegos 

apresenta correlação com as concentrações dos metais pesados nos órgãos internos e no 

meio ambiente que habitam (Hariono et al., 1993; Yates et al., 2014; Mina et al., 2019). Por 

esse motivo, o pelo é amplamente utilizado como uma medida confiável e minimamente 

invasiva do teor e exposição a metais pesados nestes animais (Mina et al., 2019). A análise 

dos resultados observados neste tipo de estudo devem levar em consideração as 

características do organismo que podem afetá-los. Além da espécie, outros fatores com 

incidência no comportamento ou fisiologia do organismo, como sexo ou idade, podem 



afetar a forma de exposição e/ou o metabolismo dos metais pesados e consequentemente ter 

incidência na bioacumulação. Embora vários estudos mostrem efeitos desses fatores sobre a 

bioacumulação de metais pesados em morcegos, eles nem sempre apresentam um padrão 

definido (Walker et al., 2007; Zukal et al., 2015). Com respeito à tolerância fisiológica dos 

morcegos aos metais pesados, os trabalhos que abordam esse assunto são muito escassos 

(Zukal et al., 2015). Estudos em outros mamíferos insetívoros indicam que tais espécies 

podem ser mais tolerantes a metais pesados do que roedores (Clark 1979; Ma e Talmage, 

2001). Um estudo avaliou o dano produzido nos órgãos reprodutivos por uma dose 

subcutânea de cloreto de cádmio em morcegos (Rhinopoma kinneari). Ao comparar esses 

resultados com o que foi observado para o mesmo teste em ratos de laboratório, concluiu-se 

que os efeitos adversos foram mais leves nos morcegos (Dixit & Lohiya, 1974). Esses fatos 

sugerem que os morcegos poderiam tolerar maiores concentrações de metais pesados que 

os roedores. Esta é uma vantagem quando se quer inferir o estado de contaminação de um 

ambiente a partir do que é observado em morcegos, uma vez que um organismo 

bioindicador confiável não deve ser particularmente sensível fisiologicamente ao 

contaminante que está sendo avaliado. 

 Dessa forma, consideramos que os morcegos são adequados organismos 

bioindicadores para monitorar a poluição por metais pesados na área de estudo do presente 

trabalho.  

Neste projeto, propomos analisar o teor de metais pesados em morcegos e avaliar se 

o sexo ou a composição da paisagem influencia na bioacumulação. Por suas características 

ecológicas, o estado toxicológico dos morcegos irá refletir indiretamente o nível de 

concentração de metais pesados do ambiente, obtendo assim informações inéditas e de 

grande importância para a conservação da região. 

 

 

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo do trabalho é avaliar a bioacumulação de metais pesados (Pb, Ni, Cu, Cr, 

Cd, Mn, Zn) em morcegos de agroflorestas de cacau do sul da Bahia e como essa 

bioacumulação pode ser afetada pela composição da paisagem. 



 

 

2.2 Objetivos Específicos                         

1) Avaliar a incidência dos principais componentes da paisagem na 

bioacumulação observada em morcegos. 

  

2) Avaliar se o sexo dos morcegos tem efeito sobrea bioacumulação de metais 

pesados. 

 

Diante esses objetivos, levantamos as principais hipóteses:  

 

1) Paisagens com maior superfície ocupada por agricultura serão mais poluídas 

devido aos agrotóxicos usualmente empregados nas plantações da região e, 

portanto, observaremos maior bioacumulação de metais pesados nos 

morcegos que as habitam em relação a aqueles que habitam paisagens 

compostas por maior quantidade de floresta. 

2)  O sexo do indivíduo terá impacto na bioacumulação de metais pesados 

devido às diferenças metabólicas e/ou comportamentais entre femeas e 

machos. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Nos trópicos, grandes florestas foram e continuam sendo convertidas em vários 

tipos de uso da terra, prejudicando gravemente as comunidades biológicas e o 

funcionamento da floresta (Spracklen et al., 2015). A Mata Atlântica brasileira é 

considerada um dos hotspots mundiais de biodiversidade, que antes cobria uma área total 

de 1,36 milhão de km², atualmente está reduzida a menos de 12,4% de sua extensão 

original (Myers et al, 2000; SOS Mata Atlântica - Relatório Anual, 2019). A região sul 

da Bahia apresenta altos índices de desmatamento, com pequenos trechos de 

remanescentes de Mata Atlântica e sistemas agroflorestais fazendo parte dos mais 

importantes refúgios de vida selvagem (Pardini et al., 2009).  

Os sistemas agroflorestais de cacau combinam a produção agrícola com a 



conservação, pois levam apenas uma parte da mata nativa para ocorrer. Esse sistema 

ambientalmente saudável representa terras fundamentais para garantir a manutenção da 

biodiversidade na região. Nesse contexto, os sistemas agroflorestais de cacau no sul da 

Bahia estão entre os poucos habitats modificados e amigáveis à biodiversidade, sabendo-

se que abrigam grande número de espécies de vertebrados, incluindo morcegos (Faria et 

al., 2007).  

No entanto, os seres vivos que fazem uso desses habitats podem ser afetados pelos 

poluentes dos agrotóxicos usados nas plantações, bem como nas plantações que 

compõem a paisagem em que estão inseridas. Vários defensivos agrícolas contêm metais 

pesados, poluentes que são extremamente prejudiciais aos ecossistemas mesmo em 

baixas concentrações, pois têm a capacidade de se bioacumular e se biomagnificar ao 

longo das cadeias tróficas (Ali & Khan, 2019).  

Dessa forma, a qualidade desses importantes habitats para a conservação da 

biodiversidade pode ser afetada drasticamente. Essas agroflorestas apresentam 

considerável diversidade e abundância de morcegos (Faria & Baumgarten, 2007). Por 

este motivo é possível obter amostras que permitam determinar o teor de metais pesados 

desses animais. 

Numerosos estudos têm mostrado que os morcegos tendem a bioacumular os 

metais pesados presentes nos ecossistemas (Carrasco-Rueda et al., 2020; Zukal et al., 

2015). Desta forma, analisando a bioacumulação de metais pesados em morcegos 

oriundos de agroflorestas de cacau na região sul do estado da Bahia, pretendemos, além 

de conhecer o estado toxicológico dos morcegos em si, avaliar o nível de poluição por 

metais pesados da região.  

Não menos importante, este projeto visa contribuir para preencher a lacuna na 

literatura sobre a toxicologia de morcegos no Brasil. Dados ecotoxicológicos são 

essenciais para avaliação de risco e tomada de decisão em conservação de morcegos 

(Zukal et al., 2015).  

Além de seus modos primários de ação, os poluentes também podem modular as 

respostas fisiológicas em morcegos e podem contribuir para a morbidade e mortalidade 

provocada por outros estressores, como agentes infecciosos, doenças ou outros poluentes 

(Zukal et al., 2015). De fato, a exposição a contaminantes, incluindo metais pesados, foi 



apontada como um fator importante contribuindo para reduções nas populações de 

morcegos do mundo (Mickleburgh et al. 2002). Em consequência, as funções ecológicas 

que eles desempenham podem ser afetadas, colocando em risco a capacidade de restaurar 

e manter a saúde dos ecossistemas.  

Desta forma, esta primeira abordagem do estado toxicológico dos metais pesados 

dos morcegos da região pode contribuir com estudos futuros focados em conservação de 

morcegos em particular e da Mata Atlântica em geral. Os motivos mencionados tornam 

este estudo extremamente relevante, destacando que: 

1. Fornecerá informações sobre o estado toxicológico por metais pesados nos 

quirópteros, um grupo com funções fundamentais nos ecossistemas, 

contribuindo assim na abordagem da pouco estudada toxicologia de morcegos 

do Brasil (de Souza et al., 2020). 

2. As agroflorestas de cacau da região sul do estado de Bahia são de suma 

importância para a conservação, por abrigar uma grande diversidade de vida 

selvagem, incluindo espécies ameaçadas de extinção, como mico-leão-da-cara-

dourada (Leontopithecus chrysomelas), onça parda (Puma concolor) e 

morcego insetívoro (Lonchorhina aurita). Porém, tanto as próprias 

agroflorestas de cacau, como também os outros tipos de plantações que 

compõem a paisagem da região sul da Bahia, podem ser manejadas com 

agrotóxicos que contêm metais pesados.   

3. Este estudo permitirá conhecer o estado de poluição por esses perigosos 

elementos em uma área prioritária para a conservação da biodiversidade.  

4. Também permitirá conhecer como os diferentes usos da terra da região podem 

influenciar na bioacumulação de metais pesados nos quirópteros, um grupo 

com funções chave para restauração da floresta nativa. 

5. Os sistemas agroflorestais de cacau estão amplamente difundidos no Brasil e 

no mundo. Por tanto, as implicações deste estudo terão uma escala maior do 

que apenas regional, podendo servir de referência a pesquisadores e outras 

instituições que também se preocupam com a conservação da biodiversidade 

em outras partes do mundo. 

6. Não apenas a vida selvagem pode ser afetada pelos metais pesados dos 



agroquímicos utilizados nas culturas agrícolas. As pessoas que trabalham nas 

lavouras, bem como aquelas que vivem sob sua área de influência, poderiam 

ser afetadas pelos mesmos poluentes que podemos encontrar nos morcegos.  

4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Área de estudo 

Na região sul do estado da Bahia, o bioma predominante, a Mata Atlântica, encontra 

seu maior remanescente do nordeste do Brasil. Juntamente com a parte norte do Espírito 

Santo, esta região forma um centro de endemismo de espécies dentro do bioma, onde são 

encontradas espécies co-genéricas da floresta amazônica e da floresta atlântica do sul, como 

floresta tropical de várzea (Brown, 1982; Thomas et al., 1998).  

Abriga vegetação alta e estratificada com camadas inferiores, de dossel e 

emergentes, com a presença de espécies epífitas, samambaias, bromélias e lianas (Thomas 

et al., 1998). A temperatura média anual é de 24 °C e a precipitação média é de 2000 mm 

ano
-1

, sem sazonalidade identificada, embora um período sem chuva de 1 a 3 meses possa 

ocorrer de dezembro a março (Mori et al., 1983; Thomas et al., 1998).  

Nesta região destacam-se como principais componentes da paisagem remanescentes 

de Mata Atlântica, floresta secundária, plantações de seringa (Hevea brasiliensis), 

pastagens, plantações de eucalipto (Eucalyptus sp) e plantações de cacau (Theobroma 

cacao) (Pardini et al., 2009; Tabarelli et al., 2010). 

A região sul da Bahia possui um histórico com a prática do cultivo de cacau, a 

cacauicultura, a qual teve início no século XVIII e mantém-se até os dias atuais. 

Atualmente, a cacauicultura ocupa grandes áreas na região sul da Bahia, e estima-se que 

haja mais de 480.000 hectares de plantações de cacau cultivados na Bahia (CEPLAC, 

2020), sendo a maior parte deste total sob o sistema de cabrucas. As cabrucas são 

ambientes ricos em diversidade e contribuem para a conservação de espécies nativas, 

principalmente quando combinadas com remanescentes de Mata Atlântica (Faria et al., 

2007). 

 O estudo será conduzido em cabrucas distribuídas nos municípios de Una, Ilhéus e 

Belmonte, na região sul do estado da Bahia (figura 1). Neste estudo, devido à sua diferente 

composição paisagística e à distância entre elas, serão consideradas como sub-regiões. 

Destas, Ilhéus é a que concentra a maior proporção de plantações de cacau, Una de florestas 



e Belmonte de pastagens e plantações de eucalipto (Faria & Baumgarten, 2007; Pessoa et 

al., 2017, Nascimento, 2007).  

Os sítios de amostragem (cada uma das cabrucas, figura 1) de diferentes sub-regiões 

estarão a uma distância mínima de 40 km que nos permitirá garantir independência, 

considerando a distância percorrida para forrageamento de algumas das espécies que 

provavelmente capturaremos: Carollia perspicillata até 2,5km, Mimon crenulatum até 1 

km, Lophostoma silvicolum até 1.6 km, Trachops cirrhosus até 1.9 km (Bernard and Fenton 

2003; Henry and Kalko 2007). 

Também realizaremos amostragens em três sítios dentro da Reserva de Vida 

Selvagem da UNA (Figura 1) tidos como área controle. Estes locais serão circundados por, 

no mínimo, um raio de 5 km de floresta. Estas amostragens em locais presumivelmente fora 

da área de influência de componentes antrópicos na paisagem, permitirão a obtenção de 

amostras de referência que serão utilizadas posteriormente na análise dos dados. A 

localização precisa desses locais será determinada in situ, de acordo com as características 

do local e a possibilidade de acesso.  



 

Figura 1: Localização geográfica da área de estudo e distribuição de locais de amostragem. Marcas 

amarelas: plantações de cacau, círculos cinza: municípios, triângulo: Reserva Biológica de Una. 

 

4.2 Amostragens de morcegos 

A amostragem será feita por meio de seis redes de neblina de 2,5 m de altura e 48 m 

de comprimento total. Para a seleção da localização das redes de neblina serão levadas em 

consideração as características do local, tentando identificar possíveis trajetos de voo dos 

morcegos (Voss & Simmons, 1998). As redes de neblina serão revisadas primeiramente a 



cada 30 minutos e revisadas quanto ao menor tempo ou maior tempo de revisão dado à 

quantidade de morcegos capturados, minimizando perdas devido à fuga e danos aos 

animais.  

As amostragens ocorrerão entre os meses de janeiro e setembro de 2021 durante 

duas noites consecutivas de amostragem em cada um dos 18 sítios (5 em cada município e 

3 na reserva de UNA), totalizando 36 noites de amostragem. Com este desenho, esperamos 

capturar um mínimo de 25 indivíduos por local de amostragem.  

 

Para a identificação de morcegos, será utilizada a História Natural Dos Morcegos 

Brasileiros-Chave de Identificação de Espécies (Reis et al.,2017) levando em consideração 

as atualizações presentes nos textos Atlantic Bats (Muylaert et al., 2017) e Atlantics 

Mammals Traits (Gonçalves et al., 2018). Para identificar o sexo dos animais observaremos 

as características morfológicas da genitália. A idade dos indivíduos será determinada 

mediante o transparecer da ossificação da cartilagem das asas com o auxílio de uma 

lanterna. A região epifisio-diafisário é ossificada nos adultos e, portanto, opaca, enquanto 

nos juvenis pode ser vista através dela devido ao menor grau de ossificação (Wilkinson, 

2014). Neste estudo serão utilizados para os analises só indivíduos adultos. 

 

4.3 Coletas do material biológico  

 Para cada morcego capturado, será registrado: espécie, peso, sexo, idade (adulto ou 

juvenil), comprimento do antebraço e uma amostra de aproximadamente 500mg de pelo da 

área dorsal, aparando com tesoura de aço inoxidável inspecionada e desinfetada entre 

indivíduos para evitar contaminação cruzada.  

Os pelos serão armazenados em sacos de polietileno livre de contaminação e 

posteriormente congelados a -20ºC, onde permanecerão até as análises químicas. Os pelos 

retirados da região dorsal também permitirão a identificação de indivíduos previamente 

capturados, evitando contabilizar recapturas.  

O manuseio dos animais será realizado por pessoas capacitadas, usando 

equipamentos de proteção individual bem como equipamentos adequados para contenção 

(sacos de algodão, luvas de raspa de couro). Todos os pesquisadores em campo tomarão 

vacinas (antirrábica antitetânica e de febre amarela). O trabalho de campo sempre será 



realizado com, no mínimo, três pessoas.  

Caso algum animal venha acidentalmente a óbito durante as campanhas, este será 

tomado como espécime testemunho e depositado no Museu de Mamíferos Alexandre 

Rodrigues Ferreira (CMARF), na Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, sob 

responsabilidade do Professor Martín R. Alvarez. 

 Durante o trabalho de campo, todas as medidas necessárias serão tomadas para 

minimizar os riscos associados à exposição ao SARS-CoV-2, como o uso de máscara 

facial, lavagem frequente das mãos com etanol 70%, lavagem de indumentária utilizada em 

campo e haverá protocolos para desinfecção de materiais e áreas de uso comum. O contato 

com os donos das fazendas e a permanência em locais fechados será reduzido ao mínimo. 

 

4.4 Análise Química do pêlo 

 Para a preparação das amostras, procederemos conforme as recomendações da 

Agência Internacional de Energia Atômica.  O procedimento consiste em: 

1) Lavar 500 mg de pêlos sob agitação, sucessivamente com acetona PA, três vezes 

com água destilada/deionizada e novamente com acetona PA.  

2) Secar o pelo em estufa a 70°C por 4 horas.  

3) Cortar e colocar os pêlos em tubos de ensaio para serem submetidos à digestão, que 

consiste na adição de 6 ml da mistura de ácido perclórico (HClO4) PA e ácido 

nítrico (HNO3) P.A (proporção de 2:1 v/v).  

4) Colocar os tubos no bloco de digestão, onde serão levados em um período de 30 

minutos gradualmente até 200 °C e mantidos nessa temperatura por 120 minutos 

para que a digestão seja concluída e os extratos fiquem totalmente límpidos.  

5) Transferir as amostras para frascos volumétricos de 10 ml e completar o volume 

com água destilada / deionizada.  

6) Os metais Pb, Ni, Cu, Cr, Cd, Mn, Zn serão analisados por Espectrometria de 

Absorção Atômica 240FS AA ou Espectrometria de Absorção Atômica por Chama 

(FAAS). Para a lavagem e descontaminação da vidraria, será utilizada solução de 

ácido nítrico a 5% por 24 horas em duplicata. 

 

 



4.5 Análise da Paisagem  

Utilizando a plataforma MapBiomas e imagens de satélite, com o auxílio do 

software de geoprocessamento Qgis, será identificada a proporção da superfície ocupada 

por agroflorestas de cacau, plantações de eucalipto, plantações de seringa, pastagem e 

floresta de maneira de caracterizar a região de estudo. 

 

4.6 Análises Estatísticas 

Trabalhos anteriores sobre a diversidade e abundância de morcegos nos municípios 

de Ilhéus Una e Belmonte mostraram que a composição de espécies difere entre as três 

regiões, porém, com as mais abundantes sendo as mesmas, das quais Carollia perspicillata 

foi pronunciadamente capturada com maior frequência (Cassano et al., 2009; Faria et al., 

2006; Faria & Baumgarten, 2007). 

 Em vista disso pretendemos: 1) comparar os locais de amostragem através da 

bioacumulação de metais pesados dentro de cada uma das espécies com maior número de 

indivíduos capturados; 2) comparar a bioacumulação no total de indivíduos capturados nos 

diferentes locais, ponderando a quantidade de indivíduos para cada uma das espécies.  

Para cada uma das espécies, também será avaliado se existem diferenças 

significativas na bioacumulação de cada metal pesado entre machos e fêmeas.  

Para essas análises, será usado ANOVA e caso as premissas de normalidade e 

homocedácea não sejam atendidas, será utilizado o relativo não paramétrico. 

 

O efeito da composição da paisagem sobre a bioacumulação de metais pesados nos 

morcegos será avaliada via Modelos Lineares Generalizados – GLM, de modo de 

identificar quais elementos da paisagem influenciam sobre a bioacumulação dos diferentes 

metais pesados.  

Neste estudo, as variáveis de resposta serão os níveis de bioacumulação dos metais 

pesados Pb, Ni, Cu, Cr, Cd, Mn e Zn que encontraremos nos morcegos. As variáveis 

preditoras serão as quantidades dos diferentes componentes da paisagem (agroflorestas de 

cacau, plantações de eucalipto, plantações de seringa, pastagem e floresta) em torno do 

local de amostragem. Para isso será testado buffers com diferentes tamanhos de raio (100 

metros à 2000 metros) a fim de avaliar a representatividade dos diferentes componentes da 



paisagem nos sítios amostrais e nas sub-regiões (Belmonte, Una, REBIO e Ilhéus). Para o 

processamento de dados será usado o software R. 

 

5. VIABILIDADE 

 O presente projeto é viável uma vez que será desenvolvido no âmbito do projeto 

"Eco-nomia das cabrucas" pertencente à rede de pesquisa INCT-INTREE. Contará com o 

apoio do Laboratório de Ecologia Aplicada à Conservação (LEAC) da Universidade 

Estadual de Santa Cruz, por meio da orientação do Professor Dr. Ricardo S. Bovendorp e 

auxílio nas atividades de campo.  

Além disso, possuímos parceria com o Laboratório de Espectroscopia Atômica e o 

Laboratório de Pesquisa em Química Analítica da Universidade Estadual de Santa Cruz, 

coordenado pelo Dr. Raildo Mota de Jesus para a realização das análises de metais pesados. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS  

Esperamos encontrar uma maior concentração de metais pesados na região de 

Belmonte devido a sua composição da paisagem. Por esta região apresentar extensas 

plantações de eucalipto, pastos e café, se faz necessário a aplicação de herbicidas, 

fungicidas e inseticidas nestas culturas. Por serem culturas extensas e em sua maioria 

geridas por grandes empresas a aplicabilidade destes defensivos químicos são feitos por 

máquinas agrícolas e com maior periodicidade ao longo do ano.  

Não menos importante, esperamos encontrar pouco ou nenhuma concentração de 

metais pesados em morcegos capturados dentro da REBIO-UNA. Mesmo ciente de que 

morcegos podem voar grandes distâncias, ainda assim esperamos que esta região amostral 

tenha as menores concentrações destes metais. 

Na região de Una, onde a paisagem é composta por pequenos cultivos de cacau 

associados a culturas de banana, açaí, pupunha e outras agriculturas familiares, esperamos 

encontrar uma concentração baixa a moderada de metais pesados. Por se tratar de culturas 

pequenas e geridas quase sempre por famílias da região, os insumos químicos muitas vezes 

são onerosos para os pequenos fazendeiros impossibilitando o uso destes metais pesados 

em seus cultivos. 

Já na região de Ilhéus, onde predomina o cultivo de cacau, esperamos encontrar 



uma concentração de metais pesados moderada à alta. Nesta região, por se ter muita 

plantação de cacau, as propriedades são maiores e mais manejadas. Este manejo nas 

plantações de cacau, muitas vezes está associado à aplicação de fertilizantes, herbicidas, 

fungicidas e pesticidas, para o controle de ervas daninhas, do fungo da vassoura de bruxa e 

pequenos vertebrados que venham danificar e comer o fruto do cacau.  

  Esperamos diferenças na bioacumulação de metais pesados entre machos e femeas. 

O sexo do individuo pode ter incidência no comportamento, metabolismo e ainda nos 

hábitos alimentares. Todos esses fatores podem influenciar tanto na forma que os metais 

pesados podem ingressar num organismo (seja por diferencias na exposição ao poluente ou 

através de diferencias na dieta) como também na forma que o metal pesado pode ser 

metabolizado. Ainda que esperamos observar diferenças, não podemos estimar a natureza 

das mesmas uma vez que essas diferenças dependerão de cada espécie em particular. 

 

7. FINANCIAMENTOS OBTIDOS OU FONTES QUE PRETENDE PEDIR 

FINANCIAMENTO: 

 O projeto contará com a ajuda do INCT-TREE e pretendemos aplicar para outras 

fontes de fomento como a PROOP -UESC, Rufford, Natura, Bat Conservation International 

entre outras. 
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9. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 Ano 1 Ano 2 

ATIVIDADES M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F 

Levantamento 

bibliográfico 
x x x x x                    

Sorteio das áreas 

de estudo 
         x               

Estabelecimento 

dos pontos de 

coleta 

         x               

Coleta de dados           x x x x x   

  

     

Análise de dados              x x x x x x x     

Disciplinas x x x x x  x x x x   x x x x x        

Análise química 

das amostras 
               x x x       

Escrita 

manuscrito 
                   x x x x  

Defesa da 

Dissertação 
                       x 

 


